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De temperatuur re hisoer»e,nt vol gens de opteekeningen
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Vulkanisehe verschijnselen en aardbevingen in den

Oost-Indischen Arehipel waargenomen gedurende het

jaar 1906; verzameld door h<-c Kon. Magn. en Meteorol.

Observatorium te Batavia
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ndisfheii Arehipel, door P. J. Smits .

>e nienwste onderzoekingen over
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Uitkoinsten van meteorologisehe waarnemingen verricht
aan het Proefstation Oost-Java te Pasoeroean gedu-
rende het jaar 1906

Halo-waarnemingen

Notulen der Vergaderingen van de Koninklijke Natuur-
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NAAMLIJST DER LEDEN

VEREENIGING

NEDERLANDSCH-INDIE

n a l; k ma.if>tkit dk m>\l\(.i\ dva: nkdkkf a.ndfx.

Oprichters:

Dr. P. Bleeker, f 1878; Dr. J. H. Croockewit Hz., f 1880;

Corn8
, de Groot, f 1896; P. J. Maier, f 1878; P. Baron

Melvill van Carnbee, f 1856; Dr. C. L. A. Schwaner, f 1851;

H. D. A. Smits, f 1853; Dr. C. Swaying, f 1881.

HONORAIRE LEDEN:

1. W. F. Versteeg, Amsterdam, 18 Mei^
2. H. L. Janssen van Raay, Haarlem, 20 April

3. I. van Dijk, 's-Gravenhage, 16

4. Jod. Heringa, Utrecht, 14 Juni

5. Dr. A. W. Nieuwenhuis, Leiden, 2 September
LXVII.



Bestubende leden

J. J. K. Enthoven, ooorzitter, 11 DecembejA 902.
Dr. W. van Bemmelen, ondervoorzitt

en redacteur, 8 September 1898.
Dr. H. J. van Lummel, secretaris, 8 October 1903.
J. W. van Eek, penningmeester, 13 Augustus 1896.
C. W. Weys, directeur der gebomveti, 9 Maart 1905.
Prof. Dr. M. Treub, 18 December 1884.
A. P. Melchior, 11 Juni 1896.
M. G Hoekstra, 7 Juli 1896.
Dr. G. Grijns, 20 Mei 1897.
Dr. Ch. M. van Deventer, 9 September 1897.
Dr. J. C. Koningsberger, 9 Augustus 1900.
Dr. H. D. Tjeenk Wfflink, 13 September 1900.
Dr. J. de Haan, 11 Juli 1901.
Iff. J. Doppenberg, U December 1902.
J. K. F. de Does, 11

G. W. Kiewiet de Jonge, 1902.
S. E. J. Onnen, 11 1902.
Dr. P. Anema, 8 Januari 1903.
Dr. Th. Valet on. 12 Februari 1903.
R. J. Boers, 8 October 1903.
Dr. A. H. J. Belzer, 2 November 1905.
L. G. de Val, 12 April 1906.
F. van der Goot, 9 Augustus 1906.
Dr. H. Onnen Jr., 9 1906.
H. M. van Haften. 10 October 1906.

Dr. E. C. de Vries, voorzitte

W. H. van Schouwenburg, a

,
penningth



Soerabaia.

1 Dr. H. K. Mortens, voorzitter.

2 B ten Brink, secretaris.

3 J. C. Ribbers, penninyitwi'sfer.

CORRESPONDEERENDE LEI) EN N NeDEKLANI).

Maximum aantal 30.

1 Dr. J. Bosscha, Haarlem, 21 December 187*

2 Dr. N. W. P. Rauwenhoff, 21 I87i

3 Dr. H. G. van de Sande Bakhuy

Leid en, 21 1872

4 Dr. C. Ritsema. Leiden. 17 Septembe 1876

5 Dr. Tb. H. Mae Gillavry,
?s-Grav on-

hi ge, 20 Mei 1880

6 Dr. Th. Place, Amsterdam, 20 1880

7 Dr. E. van Rijckevorsel, Rotterd am, 20 „ 1880

8 Dr. C. F. Snellen, Rotterdam 17 „ [887

9 Dr. A. A. W. Hubrecht, Utrec lit, 20 November 1884
10 Dr. H. Wefers Bettink, Utrecht, 9 September 1886.

11 Dr. C. A. Pekelharing, Utrecht, 11 Augustus 1887.

12 Dr. Max Weber, Eerbeek, 23 Mei 1889.

13 Dr. A. Wichmann, Utrecht. 23 „ 1889,

14 Dr. K. Martin, Leiden, 9 Februari 1893.

15 Dr. C. Th. Sluiter, Amsterdam, 12 April 1894.

16 Mr. M. C. Piepers, 's-Gravenhage, 13 Juni 1895.

17 Dr. J. F. van Bemmelen, V Grave n-

hage, 12 Maart 1896

18 Dr. G. A. F. Molengraaff, Delft. 12 .. 1896

19 Dr. M. E. T. J. Dubois, Haarlem, 12 .. 1896

20 Dr. F. A. F. C. Went. Utrecht, 20 Mei 1897

21 Dr.J.D. van derWaals, Amsterdam, 8 September 1898.

22 Dr. M. Greshoif, Haarlem, 13 October 1898.

23 Dr. J. P. van der Stok, Utrecht, 9 Januari 1902,

24 Dr.R.D.M.Verbeekvs-Gravenhage, 9 .. 1902

25 Dr. J. G. de Man, Ierseke, 9 .. 1902



26 Dr. W. Burck, Leiden, 10 December 1903.
27 Dr. J. J. A. Muller, Zeist, 10 December 1903.
28 Dr. P. van Romburgb, Utrecht, 10 „ 1903.
29 Dr. H. OnnenSr., 's-Gravenhage, 11 Januari 1906.

CORRESPONDEERENDE LEDEN IN HET BuiTENLAND.

Maximum-aantal 30.

1 0. von Struve, Karlsruhe, 28 Januari 1*65
2 0. Beccari, Florence, 15 Juni 1872
3 A. Russell Wallace, Londen, 20 December 1S7!>

4 A. B. Meijer, Dresden, 18 Mei L878
5 Tommaso Salvadori, Turijn, 28 „ 1880
6 John Milne, Shide, Isle of Wight, 20 November 1884
7 Wilhelm Blasius, Brunswijk, 9 September 1886.
8 P. P. C. Hoek, Kopenhagen, 9 L886.
9 Alexander W^oeikoff, St. Petersburg

, 11 Augustus L887.
in S. P. Langley, Washington, D.C. 8 Maart 1888.
11 Hermann Graf zu Solms Laubach,

Straatsburg, 12 Juli 1888.
12 Julius Hann, Ween en, 11 October 1888.
13 K. F. Goebel, Munchen, 23 Mei L889.
14 E. Haeckel, Jena. 11 Januari L894-
15 F. Montessus de Ballore,

d'Abbeville, Somme, 20 Mei L897.
L6 G. Haberlandt, Graz, 20 „ 1897.
17 J. Wiesner, Weenen, 20 „ L897.
18 W. Kukenthal, Breslau. 20 „
19 R. Semon, Jena, 20 „ |SM-
20 Antonio Berlese, Portici, 10 Augustus 1899.
L'l J.H. van'tHoff, Charlottenburg 14 December L899.
22 E. Stahl, Jena, 9 Januari 1902.
23 H. Molisch, Praag, y
24 M. Sehlagdenhauffen, Nancy, 8 pi!,"
25 Dr. A. Zimmermann,

Amani (0. Afrika), 8 „ 1904.



Gewone Leden.

1 Abendanon, E. C. 1905.

2 Albricht, Dr. M., Soerabaia. 1903.

3 Alers, L. F. C, Menado. 1904.

4 Alphen de Veer, M. J. van, Weltevreden. 1905.

5 Andree Wiltens. Mr. A. J., Weltevreden. 1903.

6 Andriesse, J. Th., Soerabaia. 1903.

7 Anema, Dr. P.. Weltevreden. 1903

8 Arends, P. ft, Soerabaia. 1898

9 Arriens, Mr. N. B. H. F., Weltevreden. 1904

10 Asse, W., Soerabaia. 1904

B.

11 Bart, Dr. J. W. van, Se in a rang. 1904.

12 Bartels, M. E. G., Pasir Datar, Halte Tjis i at, 1899.

13 Becker, A. F. G., Se ma rang. 1903.

14 Beekman, A. L. C. Weltevreden. 1903.

15 Belzer, Dr. A. H. J., Weltevreden. 1905.

16 Bemmel, J. C. J. van. Bandoeng. 1906.

17 Bemmelen, Dr. W. van. Weltevreden. 1898.

18 Bervoets, M. E., Klatten. 1904.

10 Bley, J., Kendal. 1892.

20 Bloemen Waanders. F. W. van, Atjeh. 1903.

21 Bloemendal, R. H.. Weltevreden. 1906.

22 Blok Wybrandi, Soerabaia. 1904.

23 Blom, C., Weltevreden. 1904.

24 Boer, J. G. C. de. WeltevredtMi. 1903.

25 Boerma, H. U. S., Weltevreden. 1902.

26 Boers, R. J., Muntok. 1903.

27 Bogaardt, W. H., Breda. 1892.

28 Bonebakker, Dr. E., Semarang. 1903.

29 Bonnerman, J. Th., Semarang. 1905.

30 Boorsma, Dr. S., Soerabaia. 1903.

31 Boorsma. Dr. W. G., Buitenzorg. 1892.



l.s;»u.

32 Bosse, P. M. van, Weltevreden.

33 Bouman, A. F., Amboina.

34 Breda de Haan, Dr. J. van (verlof). 1892.

35 Brink, B. ten, Soerabaia. 1903.

36 Buddingb, C, Weltevreden. 1902.

37 Bussy, Dr. L. P. le Cosquino de, Me dan. 1906.

38 Buys Czn., G., Soerabaia. 1904.

39 Campbell, J. R.. Soerabaia. 1905.

40 Chambry, J. K. J., Weltevreden. 1900.

41 Chapelle, H. M. la, Weltevreden. 1898.

42 Chauvigny de Blot, H., Pamekasan. 1902.

43 Christan, W. G. A. C, Weltevreden. 1903.

44 Collard, F. E., S em a rang. 1904.

45 Concordia, Societeit, Weltevreden. 1898.

46 Cramer, Ch. G., Sidhoardjo. 1887.

47 Cramer, Ch. G., Semarang. 1903.

48 Damme. M. H., Weltevreden.
49 Deventer, Dr. Oh. M.. Weltevreden.
50 Dickhoff, W. C, Soerabaia.

51 Diggelen, C. H. P. van, Ngimbang.
52 Dinger, J., Weltevreden.
53 Does, J. K. F. de, Weltevreden.
54 Does de Bije, Jhr. A. H. E. van dor (veilof).

55 Dominicus, Dr. W., Weltevreden.
56 Doppenberg, M. J., Weltevreden.
57 Drayton Lee, J. E., Blora.

58 Driessen, Dr. D. P. F., Nijmegen.
59 Drimmelen, P. van, Weltevreden.
60 Dijck, J. Z. van (verlof).

61 Dijk, J. W. van (verlof).



62 Ebbink, H. H.. Soerabaia.
63 Eck, B. van. S em a ran-.

64 Eek, J. W. van. Weltevreden.
65 Elenbaas, W.. Lamongan.
66 Enthoyen, J. J. K., Weltevrede
67 Eijken, Dr. P. A. A. P., Semara

Felix, Dr. 0. H.. Wei
Figee. Dr. S. (verlof).

Fiirth. J.. Bandoeng

71 Geesink, P. J. J. A.. Se ma rang. 1904.

72 Geuns, M. van. Soerabaia. 1903.

73 Gobee, E. A. A.. S em a rang. 1903,

74 Grave, Th. J. de, Weltevreden. 1901.

75 Groen, A. E. C, Weltevreden. 1889.

76 Grijns, Dr. G., Weltevreden. 1896.

77 Goot, F. van der. Weltevreden. 1906.

78 Gorodisky, Dr. L., Soerabaia. 1899.

79 Haan. Dr. J. de. Weltevreden. I
1

.

80 Haften. H. M. van. Weltevreden. 1902.

•si Haften. L. van. Se ma rang. 1903.

88 Halbertsma. Dr. A.. Pontianak. 1899.

83 Ham. S. P. lss 7 .

84 Heeekeren, Mr. C. W. Baron van. Se ma rang. 1887.

85 Heutsz, Z. Exc. J. B. van, Buitenzorg. 1900.

86 Heuvelink, C. 0.. Weltevreden. 1899.

87 Hinloopen Labberton. I), van. Weltevreden. 1906.

88 Hinloopen Labberton, Mr. K. van; Weltevreden. 1906.



89 Hinse, D. H., Semarang. 1905.

90 Hissink, A., Weltevreden. 1899.

91 Hoek, J., Semarang. 1903.

92 Hoekstra, M. G., Weltevreden. 1892.

93 Hoofdadministrateur Billiton-Mrj., Tandj.Pandan. 1901.

94 Hoogere Burgerschool (Bibl.), Soerabaia. 1885.

95 Hoorens van Heyningen, C. E., Semarang. 1903.

96 Hoorweg, Mr. P. R., AVeltevreden. 1901.

97 Hooyer, D. A., Weltevreden. 1903.

98 Horsman, C Semarang. 1904.

.99 Hunger, Dr. F. W. T., Salatiga. 1901.

100 Jaager, C. J. de, Buitenzorg. 1905.

101 's Jacob, Mr. H., Weltevreden. 1903.

102 Jacobs, Mej. Charlotte, Weltevi eden. 1886.

103 Jacobs, Dr. M., Soerabaia. 1903.

104 Jacobson, Edward, Semarang. 1903.

105 Jager, J. M. de, Soerabaia. 1905.

106 Jagt, H. A. C. van der, Semar;in g. 1904.

107 James, F., Soerabaia. 1904.

108 Jansen, W. P. S., Weltevrede n. 1887.

109 Jannette Walen, J. P., Weltevireden. 1890.

110 Jochim, E. F., Weltevreden. 1896.

Ill Jong, Dr. A. W. K., Buitenzo rg- 1903.

112 Junius, J. H., Soerabaia. 1905.

113 Kal, E. M., Bandjermasin. 1893.

114 Kamerling, Dr. Z., Weltevreden. 1900.

115 Kampen, Dr. P. N. van, Weltevreden. 1906.

116 Kat, H. J. N., Weltevreden. 1904.

117 Kayser, J. D., Weltevreden. 1905.

118 Keller, A., Weltevreden. 1905.



119 Kerkhoven, A. E., Bandoeng. 1889

120 Kies, Mej. A. M. H., Weltevreden. 1906

121 Kiewiet de Jonge, G. W., Weltevreden. 1902

122 Knaud, J. L. M., Soerabaia. 1904

123 Kobus, J. D., Pasoeroean. 1895

124 Koek, Dr. A. C. de, Semarang. 1905

125 Koefoed, P., Soerabaia. 1888

126 Kolthoff, Dr. J. B., Semarang. 1903

127 Koning, D. A. P., Soerabaia. 1903

128 Koningsberger, Dr. J. C, Buitenzorg. 1894

129 Koopman, J. F. H., Weltevreden. 1903

130 Koorders, Dr. S. H., (verlof). 1885

131 Kooten, E. H. van 1889

132 Kooten, G. J. van, Weltevreden. 1903

133 Koperberg, M., Benkoelen. 1888

134 Koppelle, D. J., Weltevreden. 1905

135 Kruseman, M. J. A., Tasikmalaja. 1904

136 Kuenen, Dr. A., Me dan. 1906.

137 Kuiper, A. J. 1903.

138Kuipers, A. M., Buitenzorg. 1901.

139 Kuyt, Arn. C, Soerabaia. 1903.

140 Kyftenbelt, R. W. P., Soerabaia. 1906.

L,.

141 Lagenvey, Mr. S. J., Weltevreden. 1903.

142 Lamininga, A. G., Semarang. 1903.

143 Lancel, J. P., Semarang. 1904.

144 Lapp, J. Ch., Bandoeng. 1892.

145 Leclerq de Courcelles, F. A., Weltevreden 1905.

146 Levensverz. en Lijfr. Mrj., N. L, Weltevret en. 1876.

147 Leyder, F. A. L., Soerabaia. 1905.

148 Liefrinck. F. A.. Weltevreden. 1904.

149 Lim A Ng, Muntok. 1898.

150 Lim, Dr. N. F., Semarang. 1902.

151 Limburg, A., Tomohon. 1899.



152 Loon, J. U. van, Soerabaia. 1906.

153 Louws, C. W. H., Semarang. 11)03.

154 Lummel, Dr. H. J. van, Weltevreden. 1903.

155 Maas, J. J. M., Weltevreden. 1902.

156 Martis, A. K. M., Semarang. 1906.

157 Meerburg, H. C, Semarang. 1903.

158 Meerum Terwogt, A. J. A., Semarang. 1904.

159 Melchior, A. P., Weltevreden. 1896.

160 Mertens, Dr. K. H., Soerabaia. 1903.

161 Mesman, J. W. 1899.

162 Meulemans, P. H., Semarang. 1903.

163 Meyjes, F., Semarang. 1903.

164 Morel, A. Th. E., Weltevreden. 1906.

165 Neeb, Dr. C. J., Palembang. 1901.

166 Nobel, F., Soerabaia. 1903.

167 Nolst Trenite, Mr. G. J., Weltevreden. 1904.

168 Nouhuys, J. W. van, Weltevreden. 1906.

169 Obertop, H. F. P., Klaten.
170 Olthuis, D., Weltevreden.
171 Onnen Jr., Dr. H., Weltevredei
172 Onnen, M. F., Soerabaia.
173 Onnen, S. R. J., Weltevreden.
174 Oort, W. B., Weltevreden.
175 Oosthout. G. A. F. J., Bandoeng
176 Ottolander, T., Sito'ebondo.
177 Ouwens. P. A., Buitenzorg.



178 Papelard, Louis E., Weltevrede
179 Parra, Mr. C. A. de la, Bond owe
180 Pas, B. J., Weltevreden.
181 Petkovic, V. A., Se ma rang.

182 Plate, Mr. W. J. M., Makassar.
183 Pon, W. P. H. du, Samarinda.
184 Pott, Mr. J. G., Weltevreden.
185 Prange, Dr. A. J. A., Soerabaia.

186 Prinsen Geerligs. H. C., Pekalon

187 Reese, D. J., Soerabaia. 11)04.

188 Renardel de la Vallette, G. C. H., Malang. 1893.

189 Ribbers, J. C, Soerabaia. 1877.

190 Riedel Dr. J. G. F.. Weltevreden. 1905.

191 Roll, H. F., Weltevreden. 1901.

192 Rooker, J.. Weltevreden. 1905.

193 Roosegaarde Bisschop. P. J.. Hongkong. 1900.

194 Rusting, N., Weltevreden. 1903.

195 Rijn, L. van, Singapore. 1901.

196 Rijn van Alkemade, J. van, S em a rang. 1903.

197 Scherer, G., Soerabaia.
198 Schimmel. Mr. W. F., Soerabai
199 Schmidt, Dr. W., Semarang.
200 Schoorel. Dr. N. L.

201 Schoppe, Dr. Max, Soerabaia.

202 Schouwenburg. W. H. van, Sema
203 Schoutendorp, Mr. J., Weltevre
204 Schroder, E. E. W. G.. Goenoei

205 Silfhout, J. W. E. van, Mr.-Con
206 Simon Thomas, Dr. J. H., Buitei



207 Smith, J. J., Buitenzorg.
208 Spanjaard, R. H. J.,

209 Staverman, F. H., Mr
210 Steoden, C. L. van

211 Steinmetz, Th., Welt
212 Stieltjes, J. J., Welt
213 Stoll, C, S em a rang.
214 Streiff, H. F., Welte
215 Stuurman, Dr. Mr. A.,

216 Swindells, Th. H., Se
217 Sythoff, A., Welter
218 Sythoff, P. F., Welt

219 Terburgh, Dr. J

220 Tielenius Kruythoff, E.. S e m
221 Tillema, H. F., Semal
222 Tjeenk Willink, Dr. H.
223 Tours, J. D., Welte

v

224 Treub, Prof. Dr. M., B
225 Thomas, Mr. Th., Wei

V.

226 Val, L. G. de, Weltevreden. 1905
227 Valeton, Dr. Th., Buitenzorg. 1895

*

228 Vereeeniging van Djokjasche Landhuurders,

aan tt ,
Djokjakarta. 1887.

229 ^ erhoeff , J. F., S e m a r a n g. 1904
230 Verver, G. L., Soerabaia. ]903

'

231 Vierhout, M., Semarang. 1903

*

232 Voort, Mej. J. M. van der, Semarang 1904
233 Vries, Dr. E. C. de, Semarang. i894

"

234 Vrijhoeff, Dr. H. C. van den, Weltevreden 1899
235 Voogt, J. G. H. de, Weltevreden i906

'

eltevr

Cornell

den. 1889

1905

1902

n-eden. 1903.

rreden. 1906.

1905.

•eden. 1905.

> e m a r a ng- 1904.

arang. 1903.

den. 1898.

freden

T.

1899.

1899.

Semar ang. 1903.

ang. 1903.

D., Wei tevrede n. 1900.

eden. 1906.

itenzoi £• 1880.

evrede n. 1906.



236 VVarnecke, F. D., Semarang. 1881
237 Weehuizen, F., Se ma rang. 1906
238 Weys, C. W., Weltevreden. 1889
239 Wiemans, A. J. G. A., Weltevreden. 1900
240 Wigman, H. J., Buitenzorg. 1898.

241 Wilde, W. F. de, Bondowoso. 1903.

242 Wilkens, Dr. J. A., Se ma rang. 1903.

243 Wing Easton, N., Soerabaia. 1903.

244 Wolff, A. A. de 1897.

245 Wychgel, Dr. G. J. 1905.

246 Wijck, Z. Exc. Jhr. J. C. van der, Weltevre den. 1905.

247 Wijck, Jhr. 0. van der, Weltevreden. 1905.

248 Tinker, G., Semarang. 1903.

249 Ypes, F. A., Semarang. 1903.
250 Young, J. F., Soerabaia. 1903.

251 Zehntner, Dr. L., Bahia.
252 Zwaan, Mr. H. B. P. van der, Welte



LUST VAN VEREENIGINGEN EN GEXOOTSCHAPPEN
MET WELKE DE KONINKLIJKE NATUUR-

KUNDIGE VEREENIGING IN

BETREKKING STAAT.

Algemeene Secretarie, Weltevreden.

Archief Java-Suiker-Industrie, Soerabaia.

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenscliappen,

Weltevreden.

Departement van Onclerwijs, Eeredienst en Xijverlu'id.

Weltevreden.

Kaiserlich Deutsches General-Konsulat, Weltevreden.
Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Afdeeling Xeder-

lanclsch-Indie, Weltevreden.
Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium,

Weltevreden.

's Lands Plantentuin, Buitenzorg.

Hoofdbureau van het Mijnwezen in Nederlandseh-Oost-

Indie, Weltevreden.

Nederlandsch-Indisclie Maatscliappij van Nijverheid en

Landbouw, Weltevreden.
Proefstation „Oost-Java", Pasoeroean.
Proefstation voor Suikerriet in West-Java ,,Kagok",

Pekalongan.

Topographisch Bureau, Weltevreden.
Vereeniging tot Bevordering der Geneeskundige Weten-

schappen in Nederlandsch-Indie, Weltevreden.
Vereeniging tot Bevordering van Veeartsenijkund*' in

NederlamN. h-Iiuii-. Uuitenzorg.



2. Xederland.

1. Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap,

Amsterdam.
2. Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam.
3. Koninklijk Zoologisch Genootschap „Natura Art is

Magistra", Amsterdam.
4. Natuurkiiiulig linm itscliap ..tot Xut en Genoegen".

Arnhem.
5. Bibliotheek der Technische Hoogeschool, Delft.

6. Indisch Genootschap, ?s-Gravenhage.
7. Koninklijk Instituut van Ingenieurs, VGravenhage.
8. Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volken-

kunde van Nederlandseh-Indie. 's-Gravenhage.

9. Natuurkundig Genootschap, Groningen.

JO. Inivt'isiteit's bibliotheek, Groningen.
11. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem.
12. Koloniaal Museum. Haarlem.
13. Xederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nij-

verheid, Haarlem.
14. Teyler's Stichting, Haarlem.
15. Nederlandsche Dierkundige Vereeniging, den Holder.
16. 'sRijks Geologisch-Mineralogisch Museum, Leiden.
17. 'sRijks Herbarium, Leiden.

18. Universiteit's Bibliotheek, Leiden.
19. Bataafsch Genootschap van Proefondervindelijke Wijs-

begeerte, Rotterdam.
20. Leeskabinet, Rotterdam.
21. Nederlandsche Entomologische Vereeniging, Rotterdam.
22. Koninkl. Nederl. Meteorologisch Instituut, de Bilt.

23. Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en

Wetenschappen, Utrecht.

24. Nederlandsche Botanische Vereeniging, Wageningen.
ih. Hoogere Landbouwschool. Wageningen.

.3. Belgie.

1. Academic royale de medecine, Brussel.
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2. Academie royale des sciences, des lettres et des beaux-

arts de Belgique, Brussel.

3. Etat independant du Congo. Departement a l'interieur,

Musee, Brussel.

4. Musee royal naturelle de Belgique, Brussel.

5. Observatoire Royal de Belgique, Brussel.

6. Societe beige de Geologie, Paleontologie et d'Hydrologie,

Brussel.

7. Societe entomologique de Belgique, Brussel.

8. Bibliographisch Tijdschrift, Gent.

9. Societe geologique de Belgique, Luik.

10. Societe royale des sciences, Luik.

1. Archiv fur Naturgeschichte, Berlijn.

2. Koniglieh Preussische Akademie der Wissenschaften,

Berlijn.

3. Konigliche Bibliothek, Berlijn.

4. Deutsch Physikalische Gesellschaft, Berlijn.

5. Koniglich-Preussisches Meteorologisches Institut, Berlij n.

6. Tierartzliche Kundschau, Friedenau-Berlin.

7. Naturwissenschaftlicher Verein, Bremen.

8. Verein fur Naturwissenschaft, Brunswijk.

9. Verein fur Naturkunde, Cassel.

10. Verein fur Erdkunde und verwandte Wissenschaften,

Darmstadt.
11. Naturwissenschaftliche Gesellschaft „Isis", Dresden.
12. Verein fur Erdkunde, Dresden.
13. Naturwissenschaftlicher Verein, Elberfeld.

14. Physikalisch-Medicinische Societat, Erlangen.
15. Verein fur Geographie und Statistik, Frankfort a M.

(Stadt-Bibiiothek).

16. Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, Frank-
fort a/M.

17. Naturwissenschaftlicher Verein des Regierungs-Bezirks,

Frankfort a/0.



18. Naturforschende Gesellschaft, Freiburg i/B.

19. Ober-Hessische Gesellschaft fiir Natur- und Heilkunde

Giessen.
20. Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften, Gottingen
21. Redaktion von Petermann's Mitteilungen, Goth a.

22. Geographische Gesellschaft, Greifswald.
23. Kaiserlich Leopoldino-Carolinischc Akademie der Natur

forscher. Halle a/S.

24. Verein fur Erdkunde, Halle a/S.

25. Verein fiir Naturwissenschaftliche Unterhaltung, Ham-
burg.

26. Weterauische Gesellschaft fiir die gesammte Naturfeande

Hanau.
27. Naturhistorische Gesellschaft, Hannover.
28. Observatorium Konigstuhl, Heidelberg.
29. Medicinisch-Naturwissenschaftliche Gesellschaft, Jena
30. Universitats Bibliothek, Jena.
31. Naturwissenschaftlicher Verein fiir Sehleswig-Holstein

Kiel.

32. Physikalisch-Okonomische Gesellschaft, Konings
bergen.

33. Fiirstlieh Jablonowskische Gesellschaft, Leipzig.

34. Koniglich Siiehsische Gesellschaft der Wissenschaften

Leipzig.

35. Naturforschende Gesellschaft und Naturhistorische* Mu
seum, Leipzig.

36. Verein fiir Erdkunde, Leipzig.
37. Geographische Gesellschaft in Liibeck, Lttbeck.

38. Museum fiir Natur- und Heimatkunde, Magdeburg
39. Verein fur Erdkunde, Metz.
40. Ornithologischer Verein, Miinchen.
41. Universitats-Bibliothek der Koniglich Bayerische Aka-

demie der Wissenschaften in Miinchen, Miinchen

42. Naturhistorische Gesellschaft. Niirnberg.

43. Offenbacher Verein fur Naturkunde, Offenbach.
44. „Kosmos", Gesellschaft der Naturfreunde, Stuttgart
LXVII. 2t



45. Verein ti'ir Yaterliindische Naturkimde m \V-

46. Nassauischer Verein fiir Naturkunde, Wiesbaden.

5. Engeland.

1. Cambridge Philosophical Society, Cambridge.
2. Royal Irish Academy, Dublin.

3. Royal Physical Society of Edinburgh, Edinburgh.
4. Royal Society of Edinburgh, Edinburgh.
5. Liverpool Biological Society, Liverpool.
6. British Association for the Advancement of Science,

Londen.
7. Linnean Society, Londen.
8. Meteorological Office, Londen.
9. Royal Astronomical Society, Londen.

10. Royal Microscopical Society, Londen.
11. Royal Society of London, Londen.
12. Zoological Society, Londen.
13. Manchester Literary and Philosophical Society. Man-

chester.

6. Frankrijk.

1. Societe Linneenne du Nord de la France, Amiens.
2. Societe d'etude des sciences naturelles, Beziers.
3. Societe des sciences physiques et naturelles, Bordeaux.
4. Societe des sciences naturelles et mathematiques de

Cherbourg, Cherbourg.
5. Academie des sciences, arts et belles-lettres de Dyon,

Dyon.
6. Faculte des sciences de Marseille, Marseille.
7. Societe des sciences de Nancy, Nancy.
8. Societe des sciences naturelles de l'Ouest de la France.

Nantes.

9. Institut de France, Academie des sciences, Parijs.
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Societe acadeniique indo-chinoise de France, Parijs.

Societe astronomique de France, Parijs.

Societe geologique de France, Parijs.

Societe philomathique, Parijs.

Societe zoologique de France, Parijs.

7. Italie.

II. Stazione di Entomoligia Agraria, Florence.
Museo civico di Storia naturale di Genova, Genua.
Reale Accademia delle scienze e belle lettere. Nap els.

Stazione Zoologica, Nap els.

Rivista di Patologica Vegetale, Portici.

Direzione del Cosmos di Guide Cora, Rome.
Reale Accademio dei Lincei. Rome.
Reale Comitato geologico d'ltalia, Rome.
Regio Osservatorio, Turijn.

Reale Accademia delle Scienze, Turijn.

8. Luxemburg.

1. Institut royal grand-ducal de Luxembourg. Sciences

naturelles et mathematiques, Luxembourg.

9. Oostenrijk-Hongarije.

1. Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kennt-

nisse, Baden (bei Wien).
2. Ungarische Ornithologische Centrale, Bu da-Pest.

3. Naturwissenschaftlicher Verein ffir Steiermark, Gratz.
4. Kon. Bohmisehe Gesellschaft der Wissenschaften, Praag.
5. Verein fur Vateri&ndiscbe Naturkunde, Pressburg.
6. Museo Civico di Storio naturale, Triest.

7. Kais. Akademie der Wissenschaften, Ween en.

8. Kon. Kais. Geologische Reichsanstalt, Ween en.

9. Kun. Kais. Naturhistoriscb.es Hofmuseum, Ween en.

10. Kon. Kais. Zoologisch-Botanische Gesellschaft. Weenen.
11. Ornithologischer Verein, Weenen.



lO. Portugal.

Accademia reale das Ciencias, Liss

1. Naturforscher Gesellschaft der Universitat, Dor pat.
2. Commission geologique de la Finlande, H e 1 s i n g f o r s.

3. Universite de Helsingfors, Helsingfors.
4. Societe des Naturalistes, Kiew.
5. Societe imperiale des naturalistes, Moskou.
6. Societe des naturalistes de la Nouvelle Russie, Odessa.
7. Academie imperiale des sciences, St. Petersburg.
8. Comite geologique de Russie, St. Petersburg.
9. Jardin imperial botanique de St. Petersbourg, St. Peter s-

10. Physikalisches Central-Observatorium, St. Petersburg.
12. Spanje.

1. Real Academia de Ciencias exactas tisicas y naturales,
Madrid.

13. Zwitaerland.

1. Naturforschende Gesellschaft, Bazel.
2. Bernische Naturforschende Gesellschaft, Bern.
3. Schweizerische Gesellschaft fur die gesammten Natur-

wissenschaften, Bern.
4. Societe de physique et d'histoire naturelle, Geneve.
5. Naturforschende Gesellschaft, Zurich.

14. Zweden, Noorwegen en Denemarken.
1. Bergens Museum, Bergen.
2. Bibliotheque de 1' Universite royale de Norvege,

3. Videnskabs-Selskab, Christiania.
4. Goteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhallet,

Gothenburg.
5. KongeligeDanskeVidenskabernesSelskab,Kopenhagen.
6. Naturhistorisk Forening, Kopenhagen.
7. Conseii international pour l'exploration de la mer



8. Lund's Universitet, Lund.
9. Stavanger Museum, Stavanger.

10. Entomologiska Foreningen Stockholm, St ok holm.
11. Institut royal geologique de Suede, Stokholm.
12. Kongelige Svenska Vetenskaps Akademieu, Stokhol m.

13. Kongl. Universitet, Up sal a.

15. Noord-Ainerika.

1. University of California. Berkely. Cal.

2. American Academy of Arts and Sciences, Bos to n, Mas s.

3. Boston Society of Natural History, Boston, Mass.
4. Buffalo Society of Natural Science, Buffalo, Mass.
5. Harvard College, Cambridge, Mass.
6. Field Columbian Museum, Chicago, 111.

7. Davenport Academy of Sciences, Davenport, Jowa.
8. Essex Institute, Essex, Salem. Mass.
9. Hawaiian Sugar Planters Association, Honolulu.

10. Indiana Academy of Science. Ind ianopolis, Ind.
11. University of Kansas, Lawrence.
12. University of Nebraska, Lincoln, Nebr.
13. Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters.

Madison, Wis.
14. Tufts College, Massachusetts.
15. Meriden Scientific Association, Meriden, Conn.
16. University of Montana. Missoula (Montana).
17. Connecticut Academy of Arts and Sciences. N e w-H aven.
18. New-Orleans Academy of Sciences. New-Orleans.
19. American Museum of Natural History. New-York.
20. New-York Academy of Sciences. Columbia University.

New-York City.

21. Oberlin College Museum, Oberlin, Ohio.
22. Geological Survey Department, Ottawa, Canada.
23. Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Phila-

delphia, Pa.

24. American Philosophical Society, Philadelphia, Pa.



25. American Association for the Advancement of Science,

Cincinnati, Ohio.

26. Rochester Academy of Science, Rochester, Ne w-Y o r k.

27. Augustana College, Rock Island, 111.

28. Academy of Sciences, San Francisco, Cal.

29. Missouri Botanical Garden, St. Louis.

30. Illinois State Laboratory of Natural History, Urbana, 111.

31. AnthropologicalSocietyofWashington,Washington,D.C.

32. Carnegie Institution of Washington, Washington.

33. Signal Service, Washington, D.C.

34. Smithsonian Institution, Washington, D.C.

35. U. S. Geological Survey, Washington, D.C.

36. U. S. National Museum, Washington, D.C.

37. Ohio Agricultural Experiment Station, Wooster, 0.

1. Instituto Geologieo de Mexico, Mexico.

17. Znid-Amerika.

1. Institute Geografica Argentino, Buenos Aires.

2. Academia nacional de ciencias tie la Kenublica Argentina,

Cordova.
itevideo.

ethnographia, Para
(Amazonas).

Observatorio de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Sociedad Cientifica Alemana, Santiago, Chili.

18. Britsch-Indig.

Asiatic Society of Bengal, Calcutta.

Geological Survey of India, Calcutta.

Royal Botanic Garden, Calcutta.

Government Museum, Madras.
Agricultural Journal of India, Pusa (Calcutta).

19. Japan.

Deutsche Gesellschaft fiir Natur- und Volkerkunde

Ost-Asiens, Tokyo.



2. Earthquake Investigation Committee. Tokyo.
3. Science College, Imperial University, Tokyo.
4. Seismologieal Society of Japan, Tokyo.
5. Zoological Society of Japan, Tokyo.

20. Philippine!!.

1. Manila Central Observatory, Manila.

21. Australie.

1. Royal Geographical Society of Australia, South Australian

Branch, Adelaide.
2. Royal Society of South Australia, Adelaide.
3. Royal Geographical Society of Australasia. Queensland

Branch, Brisbane.
4. Royal Society of Queensland, Brisbane.
5. Geological Society of Australia, Melbourne.
6. Royal Society of Victoria, Melbourne.
7. Geological Survey of Western Australia, Perth (W.A.).

8. Australasian Association for the Advancement of Science.

Sydney.
9. Australian Museum, Sydney.

10. Board for international exchanges, Sydney.
11. Linnean Society of New South Wales, Sydney.
12. New South Wales Chamber of Mines, Sydney.
13. Royal Geographical Society of Australasia. Sydney.
14. Royal Society of New South Wales, Sydney.
15. Geological Survey of New-Zealand, Wellington.
16. New Zealand Institute. Wellington.

»». Afrika.

1. South African Museum, Kaapstad.
2. Biologisch Landwirtschaftliches Institut, Amani(Hafen

r

Tanga).

3. Etat independant du Congo.

4. Musee du Congo.



VERSLAG

DEN TOESTAND EN DE WERKZAAMHEDEN

KONIiLIJKE NATUURKUNDIGE VEREEN1G1NG

NEDERLANDSCH-INDIE

het jaar 1906.

Uitgebracht in de Algemeene Vergadering

M Ji.

Wederom valt mij de eer te beurt U in voldoening aan

Artikel 5 onzer Statuten verslag uit te brengen over den

toestand en de werkzaamheden onzer Vereeniging over het

afgeloopen jaar.

Personalia. De mutaties onder de besturende leden

waren vrij talrijk. Zoo traden wegens vertrek af de Heeren

N. Wing Easton, Dr. J. P. Kloos en Dr J. G. van Deventer

en wegens tijdelijk vertrek naar Europa, in verband met eene

Regeerings-opdracht, de Heer J. W. van Dijk. De Heeren

Dr. J. de Haan en R. J. Boers, die van verlof uit Nederland

terugkeerden, namen weer zitting in het Bestuur.

Als nieuwe leden zijn in den loop van het jaar gekozen

de Heeren L. G. de Val, F. van der Goot en Dr. H.

Onnen Jr.



De Heer Dr. H. D. T.iekx

loop van het jaar

Dr. H. J. van Lummel.

Onder de correspondeerende leden in XedeHand haddcn

wij het verlies te betreuren van de Heeren Dr. C. A. J. A.

OroKMAXs te Anthem en Dr. J. A. C. Oidkmaxs te Utrecht.

tenvijl ons in het Buitenland ontvielen de correspondi-i'ivmle

leden R. Skmox te Jena en S. P. Langi.ky te H'ashiw/ton, l).(\

Het aantal gewone leden gin? in het afgeloopen jaar

helaas weder niet onbelangrijk achteruit. Bedroeg dit op

1 Januari 1906 303, hiervan bedankten 80 wegens vertrek

of om andere redenen, waartegen slechts eene toetredinir v,m

29 nieuwe leden valt te vermelden, zoodat het aantal contri-

bueerende leden op ultimo December jl. 252 bedroeg.

Financien. Alhoewel de toestand der geldmiddelen over

het algemeen bevredigend kan worden genoemd, valt het

niet te ontkennen, dat het zoo hoog noodig evenwicht tusschen

de uitgaven en ontvangsten alleen door de grootst mogelijke

zuinigheid kan worden verkregen, wat natuurlijk niet in

't belang der Vereeniging is.

Het dalen van het ledental noodzaakt echter wel tot bezui-

niging op velerlei gebied.

Terwijl het kas-saldo op 31 December 1905 / 1403.99

bedroeg, sloot het afgeloopen jaar met een saldo van /"1837.—

.

waartegenover echter nog eene uitgaaf te doen valt van

/ 1000. - als tweede subsidie door onze Vereeniging verleend

tot gedeeltelijke bestrijding der kosten, verbonden aan de

uitgave van het wetenschappelijke werk over de Fauna ran

Nederlandsch-Indie door de Heeren Prof. Dr. C. P. Sluiter

en Dr. Max Weber.

ren. Omtrent den toestand der gebouwen valt

alleen te vermelden, dat het hoofdgebouw in zeer goeden

toestand verkeert, doch dat de beide paviljoens voorziening

vereischen; met de herstelling van het Westelijk paviljoen

werd kortelings een aanvang gemaakt.



Bibllotlieek. Dank zij de uitbreiding, die de bibliotheek

in de laatste jaren geleidelijk onderging door terugontvangst

van tal van boekwerken van andere Vereenigingen en door

aankoop van verscheidene zeer belangrijke werken op natuur-

Wi tt-nschappelijk gebied, wordt van de boekerij onzer Ver-

eeniging hoe langer hoe meer gebruik gemaakt en blijken

dus de ter zake getroifen maatregelen, waarop in de verslagen

van 1904 en 1905 werci gedoeld, doeltreffend te zijn

geweest.

Door aankoop en railing onderging de bibliotheek weder

de gewone vermeerdering, maar bovendien werden de vol-

gende zeer belangrijke aanwinsten verkregen:

H. A. Lor.KNTZ. Er>i>:bntm iwd r'rohUnn <U> l'J<];tr<n\tnt)u-ofu

L. BoLTZMANN. I '<>,>, t/,ur>' Sehriften;

E. von Drygalski, Siidpolar Expedition;

B. de Montessus de Ballore, Les tremblements de terrc;

Ai Winkelmann, Handbwh </,> /'/,//>//,-, 2e
ed.

Tijdschrift. Van deel LXVI van het Tijdschrift ver-

scheen in het afgeloopen jaar een dubbele ailevering, terwijl

de (dubbele) slot-aflevering nog ter perse is.

De in de l
ste en 24e aflevering van genoemd deel opge-

nomen belangwekkende verhandeling van Dr. Walter Volz,
i ,)f (th,//!/f i,f the /islx * of Sumatra, heeft door haar omvang
— 13Vs vel druks — veel bijgedragen om in het afgeloopen

jaar de kosten der uitgave van het Tijdschrift niet onbe-

langrijk te doen stijgen.

Het aantal genootsehappen en instellingen, waaraan het

Tijdschrift, in ruil met hunne editie wordt toegezonden,

bedroeg op 31 December 241.

Vergaderingen. Deze werden geregeld gehouden, over

het algemeen goed bezocht en leverden steeds eene welkotne

gelegenheid tot het doen van interessante mededeelingen

op natuurwetenschappelijk gebied. Ten gevolge van den
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door vele bestuursleden kenbaar gemaakten wensch oin de
gewone bestuursvergaderingen in den vooravond te doen plaats

hebben, moest echter door den beperkten tijd nu en dan een

dikwijls zeer belangwekkend debat te vroeg worden gestaakt.

Omtrent het in de vergaderingen behandelde wordt ver-

vvezen naar de notulen gepubliceerd in de laatste arlevering

van ons orgaan.

Populaire lezingen werden in het afgeloopen jaar

driemaal gehouden: de l
ste den 26 8ten Februari door Dr. G.

Grijns over Graphische methode en antomatisrhe oj>trekcnin<i in

de f/rnecd-nnde; de 2' U: don \7'h ' n Augustus door Dr. H. J.

van LU3IMEL over Een zest'ujjar'uj juhileum in <lv Ste.rn'nhtmh>

en de 3 de den 21 st0 " December door G. \V. Kikwiet de Joxge
over De Lepra en hare bestrijdin<j.

Ook van personen buiten de Vereeniging staande onder-

vonden deze lezingen veel belangstelling.

Het voomemen bestaat om, te beginnen met Februari 1907,

zooveel mogelijk om de twee maanden dergelijke populaire

lezingen te doen houden, waarvoor zich voor het thans aan-

gebroken jaar reeds een voldoend aantal bestuursleden wel-

willend beschikbaar heeft gesteld.

Afdeeling voor voordrachten met debat. Deze
afdeeling kwam in het afgeloopen jaar 9-maal brjeen; de
spreekbeurten werden volgens rooster door de volgende Heeren
vervuld

:

T.ieexk Willink, over Aanpassingstheorie can Weismann;

phisch gebied in Xederlamhch-Indie:

Ch. il. van Devextek. over hurerkin;/ run znanhuvr opkoper:

Wets, over'tEen en

H. Onxex Jr., over 't Beyrip
,



Afdcelingen der Vereeniging buiten Batavia.
Hieromtrent wordt verwezen naar de jaarverslagen, die in

het Tijdschrift zullen opgenomen worden.

Hiermede is het belangrijkste betreffende den toestand
en de werkzaamheden der Vereeniging over het afgeloopen
jaar medegedeeld. Moge dat jaar zieh al niet door een
buitengewoon opgewekt leven gekenmerkt hebben, moge zelfs
de geleidelijke achteruitgang van het ledental er min of
meer op wijzen, dat de belangstelling in het streven der
Vereeniging niet bepaald toenemende is, het valt evenmin te
ontkennen, dat in den boezein onzer Vereeniging nog over
zeer groote belangstelling, over veel toewijding en liefde
voor de bevordering van de natimrwetenschappen in deze
kolonie wordt besehikt.

Vol vertrouwen in den bloei onzer Vereeniging kunnen
wij dan ook zeker in het thans aangebroken jaar onze werk-
zaamheden voortzetten.

J. J. K. ENTHOVEN.
hatavia, .Tanuari 1907.



NOG IETS OVER
ICHTHYOXENUS JELLINGHAUSII (HERKLOTS)

Toen in 1901, in een der desa's van deafdeeling SoekubM»ii

een vrij groot aantal menschen vergiftigd was, zoo het heette

door het nuttigen van met niet genoeg zorg toebereide tjoeme,

werd de vergiftiging van Inlandsche zijde toegeschreven
aan het gebruiken van als tjoeme bereide visch, waarin
zich soengkeat bevonden.

Het onderzoek, te Batavia gehouden, bracht, naar ik ver-

nam, alleen ptomaine aan het licht!

Dr. Vorderman, met wien ik over deze kwestie van ge-

dachten had gewisseld, gaf mij in overweging eens proeven
te nemen met ikan-beunteur, waarin dikwijls soengkeat ]

)

te vinden zijn.

Ik voldeed aan het verzoek en hield gedurende drie jaren

eenige beunteur in mijn aquarium ter observatie.

Xu is over de soengkeat (/chthyorenu* .JrHiwfhaum Hkkkl.)

voorkomende in de ikan-beunteur (Puntius, subg. Barbodes

maculatus Bl.) reeds veel geschreven o.a. door Dr. Blekkei:.

Atlas Irhtlniolo'iiuue den Indes Orient. Neerl. Tabel III, 1863;
door Dr. Herklots, Verslagen en mededeelingen der Kon. Akad.

van Wetensch. 2 e reeks, 4e deel, 1870; door de Heeren
Schiodte en Wreinert, Naturk. Tidsskr. Bd. XIV; door

Prof. Dr. Max Weber, Zoolog. Ergebnutse etc. 2 e Band; door

keat alle op- of in fineb



Dr. Tjeenk Wiluxk, Nat. Tijdsrh: root- Ned. -Indie. deelLXIV,
afl. 3 en 4 etc., zoodat ik niet dan met eenige aarzeling
(lit onderwerp opnieuw aanroer.

Mijne langdurige proefnemingen hebben mij echter het
een en ander geleerd, dat of niet beschreven is, of met het
reeds geschrevene niet overeenstemt; daarom wil ik dit

onder de aandacht van belangstellenden brengen.
Ik zal hierhij, in navolging van Prof. Weber (biz. 549

Zoolog. Eryebn. 2 e
Bd.), de larven der parasiet in hare ver-

schillende toestanden 1. I, 1. II etc. noemen, terwijl ,.jur"

het jonge volwassen dier (£) zal beteekenen.
In het laatst van 1901 liet ik in de Tji-Seroema een

aantal visschen vangen. Deze bestonden hoofdzakelijk nit
beunteur. Ook waren er bij dj.-ler (Nemacheilus facial,,.
v. H.), mengabagi, senggal en andere kleine rivierviscb.
Van de beunteur bevatten ± 20 '•„ soengkeat. De anderen
waren gaaf.

Al deze visschen (van de beunteur hoofdzakelijk de aan-
getaste) plaatste ik met eenige goudvischjes in mi.jn a.|uaritim
en nam den toestand geregeld waar.
De aangetaste beunteur gaven geen blijk, dat zij van

hunne gasten eenig nadeel ondervonden. Alleen zwommen
eenige wat scheef en hingen over naar den kant, waar rich
de soengkeat bevond.

Na 16 dagen kwamen de eerste jonge soengkeat (1 II)
ter grootte van 3 mil, te voorschijn. Zij zwommen aan-
vankelrjke vrij rond, doch hechtten zich al spoedig zooveel
mogelyk aan planten, steenen, schelpen en visschen. Zoodra
de visch voelt, dat een jonge soengkeat zich aan zij n lichaam
heeft vastgegrepen, schiet hij snel vooruit, waai
met het doel de parasiet van zich af te krijgen. betgeen
ook meestentijds gelukt.

Heeft de soengkeat zich echter vastgehecht, achter een
der borst- of buik-vinnen, dan helpt dat snelle vooruit-
schieten natunrlijk niet, daar hij dan door de vinnen vast
tegen het lichaam van den visch wordt gedrukt. Ik geloof
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dat de gaten, waardoor de soengkeat in den visch is ge-
drongen, juist daarom bijna zonder uitzondering «rhter de
vinnen zijn gelegen.

De jonge soengkeat warden zooveel mogelijk door de
verschillende vissehen verslonden.

De voor de eerste maal door 1. II aangetaste vissehen
bracht ik ter betere observatie in een afzonderlijken bak over
en kon daardoor opmerken, dat die 1. II, zoo zij niet los-

raakten, door het schnren en vooruitschieten van den visch,

onder een schub drongen, zich dasir. door niiddel van de
kromme liaken van hun pooten goed vasthielden en stil bleven

Na eenigen tijd deden de vissehen geen moeite nieer om
zich van de 1. II te bevrijden.

Voor zoover ik met de zeer gewaardeerde hulp van Dr. van
der Sluts, die eenige dagen bij mij doorbracht, hebkunnen
nagnan. brengt de 1. II, hoofdzakelijk door de aanhoudend
uitgeoefende drukking de weefsels (huid, spierenenz.) van de
plek, waaraan zij zich gehecht heeft, tot atrophie (of verteert
zij die weefsels?), en kan daardoor gemakkelijk door de
hnid komen.

Zoodra die doorboord is. wordt het parietale blad van
het buikvlies van den visch ter plaatse ingestulpt. in de
richting van de lichaamsholte, wordt vervolgens zeer sterk

verclikt en vergroeit ten slotte meestentijds met de daartegen
aanliggende darmen. De verdikking van het buikvlies is

volgens Dr. van dbb Sluys waarschijnlijk een gevolg van
de ehronische ontsteking, waarin het geraakte, ten gevolge
van den prikkel, uitgeoefend door de parasiet.

Het dunrt van 8 tot 21 dagen dat de 1. II door de huid
in de lichaamsholte is gedrongen.

Is de 1. II eenmaal goed en wel gezeten in de door haar

zelve gevormde zakvormige holte, dan blijft zij daarin en
gaat langzamerhand van het mannelijke tot het vrouwelijke

geslacht over. Ufschoon de Heer T.feenk Willink beweert,

dat de soengkeat willekeurig zijn woning kan verlaten, heb



ik nimmer kunnen ontdekken, dat een larve (in welken

toestand ook), als zij de eerste indringster was, weder uit

de door haar gemaakte holte kroop. Wei dat een 1. II of

1 . Ill ging in- en weder kroop uit een holte, waarin reeds een

andere of een paar was gehuisvest.

Daar ik tweemalen heb bevonden, dat een bevrucht wijfje

zii-h alleen bevond in de lichaamsholte van een beunteur,

mogen we in tegenstelling met hetgeen Herklots hieromtrent

leert, aannemen, dat het mannetje somtijds na de cupulatie

weder uit de holte kruipt. Voor een volwassen wijfje is

dit niet mogelrjk. (Zie hieronder sub 7 en 13).

Verder heb ik door genomen proeven de vaste overtuiging

gekregen, dat een uit een beunteur levend gehaalde parasiet,

die reeds tot jur. of tot 9 was opgegroeid, niet meer kan
dringen in een anderen visch, hij hecht zich soms wel vast,

maar sterft spoedig.

In tegenstelling met hetgeen hieromtrent door Prof. Wei-, er

en door Dr. T.ieenk Willink wordt verondersteld, heb ik

kunnen waarnemen, dat de 1. II zoowel achter de borst- als

achter de buikvinnen in de lichaamsholte van den visch

dringen, evenwel achter de buikvinnen het meest.

In het eerste geval vindt men den staart van de 1. II

naar voren gekeerd, waaruit blijkt, dat evenals in het
tweede geval, het indringen geschiedt in de richting van
de lichaamsholte van den visch. (Zie hieronder sub 7,

14 en 16).

De 1. II kruipen gaarne in de opening, die reeds door
een andere parasiet (die dan reeds verder in wasdom is

gevorderd) is gemaakt en dit waarschijnlijk voor de voort-
teling.

Gelijktijdig heb ik nimmer twee 1. II in een visch zien
dringen.

Hieronder volgt een opgave van resultaten, verkregen bij

het openen van twintig stuks Pnntim mnodutus (Blkekkr).
genomen uit mijn aquarium:



'Si-

Achterde linker 8 1 $ 9

.,„...«'•>.

buikvin. De broedzak is gevuld met eieren, die

op het punt van uitkomen zijn. Door

de naar de jonge dieren vervormde

ei-omhulsols been, zijn sprioten. oogen

en 6 pooten duidelijk zichtbaar.

Pleonsegmenten niet onevenredig

2 ns Achter de rech- 3 I 9 18

1 6 16

Twee Brutblatter reeds ontwikkeld.

1 juv 8 Zat ?66r in de opening, halverwege

er uit en kon geinakkelijk van luiiten

af uitgenomen worden.

3 84 Achterde linker 2 1 6 9 —
buikvin. 1 9 15 Broedzak iiwuld met eieren.

4 87 Tusschendebei- 2 l 6 9 —
de buikvinnen. 1 9 16 Broedzak gevuld met eieren.

65 Achter de rech- 1 juv 8 —
ter buikvin.

6 80 Achter de linker 1

buikvin.

juv 8 ""

Hi Ken gat iets 3 1 9 16 Reeds gedeeltelijk afgestorven. In den

boven de linker geheel geopenden broedzak nog 86

borstvin en bo- 1. II van 3 mm. lengte.

vendien een gat juv 10 —
achter de linker 1 9 13 Met Brutblatter.

buikvin.

8 77 Achter de linker 2 ljuv 7 —
buikvin. ljuv 13 ~~



85 Achter de reen-

|:i

ter buikvin. i 6 14 Nog- met penes, ofschoon tie Bnitbl-itter

reeds door de liuid ziVlitkcn zi.jti.

10

] 1

77 Achter de linker

buikvin.

id. 1 i 5 10 Met bi.jna verdweuen penes.

n 82 id. 2 i 6
i 9 16.5 Broedzak gevuld met eicren.

13 78 id. 1 i 9
1

1. ir.

14 68 Achter de rech-

ter borstvin.

1 i c 11 Staart naar voren gekeerd.

15 66 Achter de linker

buikvin.

1 ]UV 8.5 -

16 63 Links van de

rechter borstvin.

1 juv 6.5 smart naar voren gekeerd.

17 61 Achter de rech-

ter buikvin.

2 Ljuv

ljuv

7.5 -

18 58 id. 2 i jliV

I l.J! 3.5
;

—
19 53 id. 1 ljuv 7.5 —

20 60 Rechts van de 2 ljuv 7 Het achterlijt van den visch is bij tie

rechter buikvin. 11. IV 4 rugvin naar boven gebogen. onder

een hoek van ± 65°.



Verder zij nog vennold. dat van all.' andon- siniiu-n van

visschen, to gelijk met do beuntenr in hot aquarium goplaatst.

or slechts een door oon soengkeat is aangetast on wol een

ikaii-dj'-lH- (Xnnurheihts fasciahis v. H.), dio 62 mm. lang is.

Doparasiet is achtor do reenter bnikvin in dm visrh gedrongen.

Ook hier bovond zich hij hot openen daarvan. evenals bij 7

en 13, alleen een 9 (van 12 mm.) in de liohaamsholto. De

Brutbl&tter waren reeds good ontwikkold.

waarschijnlijk een epichthys.

Hieiop hoop ik nader terug to komen.

Ten slotte zij nog medogedoeld, dat ik goon bijztmdnv

proeven genomen heb, om na to gaan of do hierbedoelde

soengkeat in vronwelijken toestand en voorzien van eieren

of 1. II vergiftigend werkt, op zoogdieren, zoodra deze de

viseh eten, waarin die soengkeat is gehuisvest.

Alleen heb ik eens van die visch laten bakken en 'snachts

geplaatst op een mijner volieres.

Een kampong-kat, die hot de vogels in die voliere gewoonlijk

lastig maakte, hoeft de visch vvaarschijnlijk opgegeten.

Nimmer heb ik die kat daarna teruggezien. Ik veronderstel

dus, dat zij door net nuttigen van don visch, die 's morgens

verdwenen was, is gcstorven.

P. A. OUWFA'S.

Buitenzorg, 21 Mei 1906.



Meteorologische waarnemingen te Meraake
en te Kiroeroe (Etna-baai) verricht

gedurende de Xieuw-Guinea-
Kxpeditie van 1904 1905.

Gedurende deze expeditie werden door den Heer Dr. J. W.
R. Koch, arts der expeditie, nieteorologische waarnemingen

verricht; van 14 Mei tot 17 October 1904 te Merauke, welke

reeks echter van 12 tot 27 Juli door een reis naar de JfW/.-^.s/

van Nieuiv-Guinea vverd onderbroken, en van 21 November
1904 tot 26 Januari 1905 te Kiroeroe.

Hoewel de waarnemingen zich derhalve over een slechts

korten tijd uitstrekken is bet raadzaam geacht, ze te bcworkeii.

omdat de waarschijnlijkheid bestaat, dat ze later hervat

zullen worden.

Volgens mededeeling van den Heer Koch had men gedurende
het verblijf te Merauke weinig last van de warmte en was
de gezondheidstoestand er zeer goed. De meeste warmte
werd echter verwacht in de maanden November, December
en Januari, toen men dus die plaats reeds verlaten had.

Het bivak te Kiroeroe (of Papara), aan het eind van de
Etna-baai op 3° 53' ZB en 134° 53' OL gelegen, bevond zich
in een bosch, dat aan de N.-, 0.- en Z.-zijden door bergen
was ingesloten. Van de lucht was dan ook in het begin
weinig te zien, maar van lieverlede kreeg men door het
omkappen van boomen vrijer uitzicht.

Bij het bivak ging het bako-bako-bosch over in bosch op
hooger terrein.

Meestal heerschte te Kiroeroe volkomen windstilte, alleen
bij zware regenbuien gingen windstooten vooraf, die echter
zeer kort duurden en zwak waren. Grootste snelheid met den
anemometer gemeten gaf 1 M. per sec. en duurde ' ;', minuut.



Hiervoor wenl gcbiuik gemaakt van een kwikbaromt'trr

(Olland 51) en een RieHARD-barograaf van het bekend type met

wekelijks omwentelenden cilinder. Hot uurwerk liep per week

ongeveer 1 uur na. waarmede bij he( aflezen der autogrammi'ii

zooveel mogelijk werd rekening gehouden. Door ondublt 'li.ik

schrift was de arlezing dikwijls nioeilijk of onmogelijk, terwijl

een an der euvel bestond in het soms plotseling verspringen

der pen. Hiermee is steeds rekening gehouden. De afle-

zingen van den barograaf op de oogcnblikken, waarvoor

kwikbarorneter-aflezingen voorhanden waren, verschaften de

vi'rbeterin.i: "in dc a.uiwij/inat'i) van oerstm-noiMud instrument

te herleiden tot absolute waarden. ]

) Daar die verbeteringen

niet zeer standvastig van grootte waren. is de waarnemingstijd

gesplitst in 4 perioden, gedurende ieder van welke zij om
een zekere waarde schommelden, n.l.

:

14 Mei —28 Aug. gemidd. corr. —04 mil.

29 Aug.— 18 Sept. „ „ —2.4 „

19 Sept.— 4 Dec. „ „ —0.7 „

5 Dec. —26 Jan. „ ,, - 2.1 ..

In verband met het aantal waarnemingsdagen en door

evenredige toepassing dezer correctie werden gevonden de

volgende maandelijksche verbeteringen:

-0.4 mM.



Bovendicn werd voor het herhaaldelijk verspringen der

pen — in de maanden December en Januari — een verbetering

gezocht, die voor December center slechts —0.04 mM. bedroeg

en dus verwaarloosd is geworden, maar in Januari tot — 1.5 mM.

steeg, zoodat voor deze maand een verbetering van —3.6 mM.

(—2.1 —1.5) moest worden toegepast.

De barogrammen werden nu tweeuurlijks afgelezeh, de

niaandelijksehe gemiddelden opgemaakt en dit gemiddelde,

met bovenvermelde correctie vvrbctrnl. gaf den dagelijksehen

gang voor iederc maand.

Bij het opzoeken dec maxima en minima werd echter niet

de gemiddelde maandelijksche correctie gebezigd, doch die,

geldende voor de betrokken strook.

Onderstaand vindt men de harmonist he formule voor de

dagelijksche scliommeling to Mn-atikc en te Kttoeroe naast

de overeenkomstige formule van Batavia. Opmerkelijk is, hoe

de amp tagsche schommeling op Nieinr-Guiuea

veel geringer is dan te Batavia.

Harmonische formule voor de dagelqksche

Mei- October 1904.

Merauke 758.7 -f 0.564 Sin (Q -f 31.°4) -f 0.654 Sin (2 Q + 166.°7)

+ 0.070 Sin (3 Q + 45.°0) -f 0.016 Sin (4 Q + 270.°0)

Batavia 758.94 + 0.664 Sin (Q + 22.°4) -f- 1.0 10 Sin (2 Q + 160. c
2)

• + 0.063 Sin (3 Q + 36.°0) + 0.016 Sin (4 Q + 345.°1)

November—Januari 1904—1905.

Kiroeroe 757.8 -f 0.462 Sin (Q + 17.°4) + 0.622 Sin (2 Q + 162.°0)

4- 0.068 Sin (3 Q -f 76.°4) + 0.016 Sin (4 Q + l<™/'3)

Batavia 759.42 + 0.540 Sin (Q -f 26.°4) + 1.066 Sin (2 Q + 161.°5)

-f 0.024 Sin (3 Q + 12.°3) + 0.035 Sin (4 Q + 50.
p
8)

De thermograaf was eveneens een Ricj

vekelijksche omwentelhig. Het uurwerk schijnt achter te



hclilu'ii geloopeu, althans bij verwisseling tier strooken is

tie cilimler biju.t telkens vooruit Liezet. sums zelt's 4 men.

Gemiddeld is het verscbil ongeveer 1 uur. De aflezinu wutl

ouk hier minder niakkelijk door slecht en onduidelijk s< hrifi

:

vooral op de middaguren was tie inkt menigmaal nagenoeg

geheel opgedroogd.

Tot den 2 ,leu Augustus l«»o4 word lift instrument ties uachts

in huis gezet, na tlien datum stond het geregeld buiten. Ter

v koming van directe bestraling door de zon wertl het

gedurende den voorraiddag op een andere plaats gezet.

Alleen voor de uren, dat de thermograaf buiten stond,

zijn de strooken afgelezen.

Voornamelijk gedurende de maanden Augustus, September

en October 1*J04 vertoont de lijn omstreeks den middag

schommelingen, soms zeifs tot 2° toe. 'n Enkele maal zijn zij

ook 's nachts aau te wijzen, maar dan gestrekter van vorm.

In de overige maanden te Merauke, en later ook te Kiroeroe

zijn zij of niet, ot bijna niet aanwezig.

Door den thermograaf herhaaldelijk met een normaal-

thermometer te vergelijken, bleek een vrij constante font

te bestaan, gemiddeld -f 1°.2 bedragende.

De strooken werden twee-uurlijks afgelezen en deze atie-

zingen maandelijks gemiddeld, waarna de correctie werd

toegepast en de verbeterde dagelijksche gang werd verkregen.

De opgegeven maxima en minima zijn evenwel niet na

toepassing tier gemiddelde correctie gevonden, maar na ver-

betering met de correctie, voor de betrokken strook verkregen.

Betrekkelijke vochtigheid.

Op ongeregelde tijden werden van een Assman'sehen

aspiratie psyehrometer de beide thermometers afgelezen (natte

en droge bol) en hieruit op de gewone wijze tie betrekkelijke

vochtigheid, spanning van den waterdamp en dampgebrek

berekend.

Regenval.
De hoeveelh.ul n-gen w.-rd in het biv,.k te hn-oeroe geregeld



gemeten. De dagelijksche metingen te Merauke, waar sedert

onze vestigingeen Gouvernements regenmeter is opgesteld, zijn

iu de „Regenwaarnemingen in Nederlandsch-Indie''' opgenomen.

Wind.
Eenige waarnemingen van windrichting en snelheid vverden

op verschillende uren van den dag verrieht met behulp van

een schalenkruis-anemometer van Fuess. De waarnemer bevond

zich aan boord van het Gouvts. stoomschip „Lombok", liggende

op de rivier voor Merauke.



7.4 (7.8)

7.1 7.7

7.2 6.9

(7.3) 6.9



Uemiddelde tweeuurlijksche waarden der luchtdrukking.

(2* helft).

i . . .

10. 1 9.7 9.3 9.2 !

10.3 0.8 9.8 10.4 1«

.5 0.7 0.5 0.0 8.0

9A

0.1 0.4

KU in.:,

t. . . .

.(l»t8helft). 8:9 ^ 8.1 Sj :

.7 0.5 8.3 7.2 7.0

.8 0.5 8.2 '. 7.1 6.9 7J 8.'5 tl

/Oct. . .
9.2 8.8 8.6 0.0 - .5 9.4 8.5 7.7 7.6 8.1 8.9 0.3

).3 I 8.5 7.5 7.3 8.4 8.0

8.5 7.8 7.1 7.0 7.3 7.0 8.3

7.8
|

7.1 6.3 6.1 6.5 7.2 7.6

8.5 7.8 7.0 6.8 7.2 7.8 8.3



agelijksche schommeling in de luclitdrukki

•lijksclie afwijklngen van het maandgemi

I'.mi-I .Mei r>" lu-lt 1)

Aug-. . .

Sept. . .

Oct.(l*to helft)
'.

0.6 0.2 0.2 0.3 o.o 0.2 0.0 0.5 o.O 0.3 n.3 n.fi

0.4 0.1 0.1
!

0.5 1.0 O.H 0.4 1.3 1.3 0.7 0.2 «M>

0.4 0.0! 0.1 0.5 1.2 1.0 0.2 1.3 1.5- o.'.i 0.1 0.0

Nov.(2 ,u, holft)

Dec. . .

L905 Jan. . .

0.2 0.2 0.3



M axima en Mi tiima der luchtdr ukking.

hoog8 te.; laag8te . lloog.

lmum t
; J§L ofte jnein-te glnidd

S&h

MERA KK.

04 Mei(2Je helft). 9.4 6.7 6.4 3.5 5.9 0.3 2.1 2.8 1.6

(Juli) .
'.

. 11.8 L0.9 LOO 8.1 3.4

3.2

1 8 ^5
L0.5

Aug. . . .

Sept. . . .

Oct. (l-^ helft)

11.8

L2.5

9.2

7.4

9.1 6.1

5.4

8.1

~L6 3^9

1.6

2.4

2.4

2.7

3.0

3 2

in. 7

9.3

Mei -Oct. . . 12.5 6.7 10.0 3.6 9.0 -3.3 3.9 1.6 2.8 10.8

terste tijden waarop
minimum der lucu

het dagelijksche max
drukking bereikt w

in

n

1904 Mei (2
ae helft)

MEEAUKE.

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Oct. (i«* helft)

78/4 a 10 a 2

8 a 9'/,.a 2 1
,

6V»a 91
/s a 2

8 a 9% a 2 3
/

P

P

P

Nov. (2
lle

helft)

Dec.

1905 Jan.

KIROEROE.
8 a 9V*a 2>/

78/4 a 103/4 a
;

V
7

;

>
, a 9s , a 2

P

P

P



" •
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, (2b!«5) 2 s!»i 2-4. 86.«7 -M u 85 o
2 £' a

5.2 (24.1 84. -

2?! 2 - 23*'.! t'l





chtwaarnemingen.



)4Mei (2'
Ul

helfi) 33."0 27.°1 —
MERAUKE.

_ -

Aug-. . . .

Sept. . . .

Oct. (I
s* helft)

29.5 26.9 —
31.7 26. 7 22.°6

32. 7 27. 3 25.

32. 3 29. 6 24. 4

18.°6 13.-1 4."1 1 1 /Mi 7.°2 9.°2 25
18. 9 13. 8 2.3 13. 5 4. it 8 8 27
19. 6|12. 7 5. 2 11.2 5.2 8. 6 27

11 24.

2 25,

Mei Oct. . . 33.0 25.7 25.0 18. 6 14. 4 o. 7 13.5 4.9 8. 9 27 2 23.

19

Nov. (2'le helft)

Dec. . . . 29. 3 24. 8 24. 5

OROEROE.
22. 5 6. 2. 4 6. 2. 8 4. 25

22.3 7.2 1.9 7.0 2.5 4. 9 25

,. 23.

4 23.

7 23.

Nov. Jan. . . 29. 5 24. 8 24. 5 21.9 7.6 0.3 7.0 2.1 4.3 25 7 23.

,u

Voor Mei, Juni en Juli gedee

narhtwaarnemingen.
Itelijk niet op te geven, wegens het o itbrekl

lite

^mhi
d

imum
V

te

rop de dagelijksehe maximum
mperatuur bereikt werd.

1904 Mei (2* l « helft)

Juni

Juli

Aug-.

Sept.

Oct. (l ste
helft)

MERAIKE.
ll\a 3V2 p

0V4P 4 p
4 1

4 p 5 1

2 p
WV4a 1V 4 P 0V2 a 6' ,a
lo:Via 1 p i8/4a 7i/4a
K>V9 a 2 p i*/4 a 5s/4 *

KIROEROE.
Nov. (2

de
helft) 1

:i

, a 2



De regiatreerstrooken van den thermogram ') van do 4 jaren

1001 tot 19i>4 zijn afgelezen voor de uren 2 U
a.m., 4, (i etc

12" p.m.. bovendien voor de men 7" a.m. en 5" p.m., waarop.
evenals te 12" 's middags, gelijktijdig do thermometer word
afgelezen.

Het gemiddelde van alle thermometer-aflezingen van de
drie tormi.jnuren 7" a.m.. middag en 5" p.m. bedroeg 27.°61,

dat van alle thermograaf-aflezingen op die uren 27.°24.

Ter herleiding van de thermograaf- op de thermoraeter-

atiezingen, is eenvoudigheidshalve de eerste met 27.°61—
27. n24= 0.°37 verhoogd.

De verschillen, die de beide instrumenten in de maande-



De gemiddelde verschillen

5 - 0. 03

wijzen op een kleinere dagelijksche amplitudo en een achter-

blijven van den thennograaf bij den thermometer.

De gemiddelde fcwee-uurswaardon voor iedere raaand
volgen hieronder.

Het generaal-geniiddelde is 26.°87. het gemiddelde der

thermometer-aflezingen op de termijnuren 7", 12" en 5" is

27.°61 en derhalve 0.°74 to hoog.



PASOEROEAN 1901—1904.

(in giaden (ileitis) volgens tie opteekeni

2*
1 6° 7" 8" 10" Uid«ug. 2 " 4" 5" 6" 8" 10" 12" ,,„,.

Jan.

Febr.

Maart.

April.

Mei.

Juli."

Aug.
Sept.

Oct.

Nov.
Dec.

24. 5 24. 2 2.4. 9 24

24. 1 24. .4 22. 8 24

24. 6 92. 8 22. 1 22

25. 5 24. 8 24. 2 24

iln^yiililllili

26.°94

26. 40
20. 5 7

27. (14

20. 43

27. 89

2o! 72

,,, 24.°54'24. 89 24.°44 24^^^nij^^ni^^^^^ 20.°87



52

Van de registreerstroofcen wercl voor iederen dag het

maximum en minimum en de tijd, waarop dat plaats voncl,

afgelezen. Ms gemiddelden yoor het geheele tijdvak werden

liiervoor gevonden

:

u^ u^e aj

.Tan. 2".op.m. 30.«7 8M a.m. 24.
n
2 6.°5 A °H 25."5 3.«6

Febr. 2.0 30. 2 6. 2 23. 9 6. 3 9 24. 7 3. 2

Maart. 1. 9 30. 4 6. 4 23. 8 6.6 2- 6 24. 8 3. 8

April. 2.0 30. '.» 6. 5 23. 5 7. 4 3( 2 25. 6 4. 7

Mei.

.Twni.

Juli.

2.0 L
6

l
22. 8. 1

J-

2b

I 24. 2 3. '.»

4 24. 2 4. 2

II 24. 4 3. 6

Aug. 2.3 80.6 6.6 22. 8.5 28 5 24. 4 4. 1

Sept, 2.1 31. 2 6. 6 22. 4 8.8 29 1 25. 6 3. 5

Oct. 2.1 31.8 6.5 23. 5 8.3 30 6 26. 4. 6

Nov. 1.9 31.7 6.2 24. 1 7.6 30 1 25. 4 4. 7

Dec. 1.7 30. 4 6. 24. 6. 4 29 5 24. 1 5. 4

,,, 2". Op.m. 30."4 6a.4 7.°5 30 °6 24.°1



Voor de absolute m a en minima werden geyondea:

Februari .

April . .

Mei . .

Juli . .

September

October .

December.

32. '{ 21. '.) lo. 4

32.5 18.6 11. o

32.4 19.4 13.0

32.4 19.4 13.0

33.6 V.K 7 13.9

35. 3 20. 4 14. <•»

34.2 91.-6 12.6

33. 7 21. 5 12. 2

Jaar. 35.°3 18.°5 1B.°8

Gremiddelde dageljjksche schommeling <

Juli

Augustus

September

October

December



VULKAXISCHE V KKS( HIJNSELEX

A. Vl-LKANIS<-|IK VKUSCHI.INSK1.KN.

/. Merapi.

Volgens telegratisch bericht van den Resident van Soera-

hirta d°. 28 Februari, (t. R. 5265,06, vertoonde de Merapi in

den nacht te voren eene verhoogde werkiag en viel 28 Febr.

'sinorgens een vrij dichte aschregen in de afdeeling Bojolali.

Op den 3 tle " Maart rapporteerde de Resident. U.K.. 5568/06.

dat de meerdere werking ook op 1 en 2 Maart bleef aanhonden

en reeds veel schade had veroorzaakt.

Beide telegrammen wt'tilt-n ii;ub'i loegcl'n-hi bij ivn scbrijwn

van 30 Maart d.a.v., G. R. 8283 06. bevattende de mede-

deeling:

dat de oorspmnkrlijk>- .^.-ringe afbrokkeling van net znid-

oostelijk gedeelte van den zoogenaamden prop van den .\fmi/>i

door de nog steeds voortdurende uitstrooining van lava,

sedert belangrijk is toegcnomen. Van de zijde van linjolati

waarneembaar, vertoont zich thans daarin een kloof ter breedte

van ongeveer l

/4 van de oostzijde van den prop.

Door het ontstaan van deze kloof heeft de prop zijn

vroegeren kegelvorm verloren.



nachts drio fumarolen

ava stort zich in den ouden krater,

begrensd door den voet van den prop en den ouden krater-

Dc lavaniassa ziet men soms roodgloeiend aan de zuid-

oostzijde van den berg den ouden krater verlaten. Zi.j vindt

dan verder liaar weg naar de ravijnen Worn (Klaten) en
Gendol (grens Klaten en Djokjakarta).

Dag en nacht was nog tot den 22- ten Maart, toen het

laatste rapport door den Assistent-Resident van Bq/oA/// word
verzonden — en is ook nu nog (30 Maart) — van tijd tot ti.jd

een groote zuil van uitstroomende gassen en dampen boven
den Merapi zichtbaar.

Door den Kontroleur van Salatiga werd bericht dat, naar

waarneming van eenige dessahoofden, in den nacht van
27 op 28 December een aschregen neerdaalde, vvaarvan de
dikte niet werd gemeten, doch die zeer gering was. Vermoe-
delijk afkomstig van den Merapi, breidde hij zich over het

zuiiloostelijk deel der afdeeling Salatiga, grenzende aan de

II. Rind-jam.

Volgens rapport van den Kontroleur van Selong werd op

29 April des avonds om 9" 15m een knal als van een zwak
kanonschot vernomeu, waarschijnlijk afkomstig van den
Eindjani.

De Resident van Menado seiude op 2u Juiii. (4. R. 15433/06,

het volgende:

Vulkaan So^oc.tan in Min<dm*M vertoont sedert ochtend

17 dezer verhoogde werking en wordt in umtrek daar van

tijd tot tijd lichte asch- en modderregen waargenomen; 17

dezer om een uur 30 minuten namiddag werd door geheele

Minakassa aardschok gevoeld, terwijl in avond van dien dag
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oin 7 en 12 uur en in ochtencl 18 dezer oni 7 uur te

Bitoeng nabij Amoerang aardschokken werden waargenomen

in richting Oost—West. Volgens rapport districtshoofd Ka-

ivangkoan moet op Sopoetan, op circa 800 meter afstand van

ouden krater, nieuwe krater ter grootte circa 1

fi bouw zijn

ontstaan, die asch en steenen uitwerpt.

De Heer A. Limbcrg, Directeur der Meisjesscliool te

Tomohon, schrijft onder dato 29 Juni:

Deze aardbeving (van 17 Juni) zal wel in verband

staan met een verhoogde werking van den Sopoetan ongeveer

20 paal in ZZW.-lijke richting van bier gelegen.

Den 17 de " Juni, 'smorgens vroeg, was in die richting een

zware rookkolom te zien en sommigen meenden ook een

gerommel te hooren als van een verafzijnd onweder. Enkelen

beweren zelfs den vorigen avond en des nachts in de richting

van den berg geluiden te hebben gehoord als sclioten.

Sedert is de berg groote massa's rook blijven uitstooten.

's Avonds is van hier uit duidelijk de gloed van den krater

te zien, die zich tegen de basis van de rookkolom afteekent;

het lijkt een zeer verre brand, als van een steenkolenvuur.

Te Amoerang moet asch gevallen ziju; sommigen spreken

zelfs van modder, wat mij echter niet waarschijnlijk voorkomt.

Ook moet daar een sterke zwavelluckt waar te nemen zijn.

Te Tomohon beweert men, dat op 26 en 27 Juni asch

gevallen is; ik was toen echter niet ter plaatse, doch houd

het er meer voor, dat het neerslag van roet is geweest uit

de donkere rookwolken, die als een sluier over de heele

Minahassa heentrekken en dagen lang het zonlicht onder-

schepten als bij een zwaar betrokken lucht.

Een mijner vroegere moerids, thans genootschapsmeester

te Pinewetengan ± 5 paal ten Noorden van den berg gelegen,

bezocht den 2i sten Juni den nieuvven krater en deelde mij

het volgende mede:

Reeds een week of drie voor do uitbarstmg was bij den

berg werking in den grond te bespeuren geweest. Aardbe-



vingen van eemg belang werden echter. en worden ook thans
nog niet waargenomen.

Het gat, waarait thans die niassa's rook opstijgen, is niet

hetzelfde als de opening, die een jaar of vijf geleden ontstaan
is, doch ligt iets hooger, hoewel nog aan den voet van den
berg en 66k aan de Noordzijde.

Uit dezen nieuwen krater worden gloeiend zand en gloeiende
steenen omhoog geworpen tot op een hoogte van ± 30i> M.
De uitgeworpen steenen vormen rondom het gat een

ongeveer 300 M. breeden wa], die hier en daar tot 10 M.
hoog is. Verder dan tot dezen wal was het gat niet te

naderen. Bij tusschenpoozen van een paar minuten hoort
men geluiden als van schoten in den krater, die uit twee
openingen schijnt te bestaan, die wel een zullen worden.
daar zich tusschen deze openingen slechts een gloeiende
massa als scheidswand bevindt.

Van lava is tot nog toe niets te bespeuren. Mocbt er

vroeger of later uit dit gat uitstorting van lava plaats hebben.
dan zou deze waarschijnlijk, de plaatselijke helling van den
bodem in aanmerking nemende, atVloeien in de richting van
Amoerang.

Ook aan de Westzijde van den Sopoetan is een rookend
gat, waaruit ik 22 Mei met de boot Amoerang passeerende,
een zwarte rookkolorn zag opstijgen, hoewel lang zoo zwaar
niet als die. waarvan boven sprake is.

Er zijn dus op 't oogenblik drie gaten. waaruit tie Sopoetan

rookt: het laatstbedoelde aan de Westzijde. dat van 1901
aan den Noordkant en het pas ontstane, waarop bovenstaand
rapport betrekking heeft, eveneens aan de Noordzijde. alle

drie aan den voet van den berg.

Een later bericht van den Heer A. Llmbi k<; luidt: Van
den Sopoetan is weinig nieuws te vermelden. Hij gaat steeds

voort groote massa's rook uit te stooten. Ik zit er echter

te ver van daan om D iets naders te berichten. Dezer dagen
te h'anotongkor zijnde. gelegen tusschen Tomohon en Tana-

uangko en van 10 tot 15 paal (linea recta) van den Sopoetan



nam ik waar, dat de bladeren bedekt wareu met een dun

laagje fijn stof, dat niet uit de omgeving afkomstig kon

zijn, doch uit de lucht moet zijn neergeslagen.

Trouwens, wanneer meu met geopenden mond diep adem-

haalde, knarste het tusschen de tanden.

IV. Sindoro.

Onder d°. 8 October decide de Resident van Kedoe bij

G. R. 25610/06 mede:

dat volgens ontvangen bericht van den Assistent-Resident

van Temanggoeng, de vulkaan Sindoro in den nacht van 22

en 23 September 1.1. eenige werking vertoonde door het

uitstooten van rookvvolken met vuur.

Op den 25 en d.a.v. werd te Kledoeng van het onderdistrikt

Ngadiredjo een lichte aschregen vvaargenomen en lichte aanl-

beving, terwijl den 28 ste " d.a.v. in het onderdistrikt Ngadi-

redjo bij desa Kotekan wederom lichte aschregen viel.

Schade werd niet aangericht.

Ook aau den kaut van iVonosobo werd verhoogde weiking
waargenomen, terwijl er zich aan de Zuidoost- en Zoidwest-
zijde van den top een tiental nieuwe fumarolen hebben
gevormd.

De Assistent-Resident van Wonoaobo rapporteerde een

verhoogde werking van den Sindoro van 24 September v.m.

3 uur tot 4 October d.a.v.

Uit de zware rookwolken, die uit den krater opstegen, viel

voortdurend een lichte aschregen om en bij den top, terwijl

door rivieren en slooten veel asch werd af'gevoerd.

Gebrom en gedonder als kanongebulder werd gehoord.
Nieuwe kraters werden niet gevormd; lava-uitvloeiingen

werden niet waargeuomen. wel het outstaan van 10 nieuwe
fumarolen.

V. Bromo.

Naar vermeldiug van den Resident van l
Juxoeroeu>t (<i. [I.

25260 OH) viel op den 2H &te » September van n.m. 5" tot midder-



nacht, tengcvolge van meerdere wet-king van den Bromo, in

het distrikt Teugger der afdeeling Probolinggo een lichte

aschregen, die echter geen schade heeft veroorzaakt.

Volgens bericht van den Resident van Pasoerm'ttn block

nit het onderzoek, door den Wedono van Tenguer op 14

November ingesteld, dat de opening van den krater van den
Bromo sedert de voorgaande raaand een anderen vorm had

gekregen, terwijl op 15 en 16 November in het distrikt Tengger

een lichte aschregen viel.

De Kontroleur van Probolinggo rapporteerde een op 1 « i— 2u

November waargenomen verhoogde werking, vergezeld van

gerommel en knallen. Hoewel de Bromo asch uitwierp. was
de dikte der gevallen laag van geen beteekenis.

Op 29 November begon de berg opnienw asch uit to werpen.

waardoor des namiddags te 7» nur een aschregen viol, die

7 dagen duurde, en zich over een zestal dessa's tot een laag

van 1 m m. dikte uitbreidde.

Ook op 26 December trad asch. gemengd met zwavel, aaar

bniten. 's Avonds van dien dag om 9 uur begon een aschlaag

te vallen. die zich ditmaal over acht dessa's uitstrekte. en

in twee dagen 1 m.m. dik was.

De Kontroleur van Tengger zond nog de volgende op-

gaven

:

25 September. Begin van de verhoogde werking van den

Bromo, die zelfs op ultimo December nog voortduurde.

3 October 's namiddags. De Bromo werpt asch en kleine

steenen uit.

4 en 5 October. Aschregen uit ik'\\ Bromo.

20 December. Aschregen uit den Bromo over de dessa's

Tosari, Podokojo. Wunokitri, Wonoret/jo en Xgwliwljo, Deze

aschregen was zeer onbeduidend.

Volgens ontvangen bericht werden even versdiijnselen \

verhoogde vulkanische werking waargenomen in de hi

volgeiide distrikten:



Akdeeling G«~* "

ElLAND,

L
0KI)ERAn>EnJNG- Rksidkntik.

1

Tjaringin. Bantam. Java.

Krawang. Batavia.

Bantarkalong. Preanger-Regentscbappen.

Madjalengka. Cheribon.

Radjagaloeng.

Randoedongkal. Pekalongan.

Pekalongan.
n

Boemidjawa.

Pemalang.

Brebes.

Grobogan. Semarang.

Demak.

Karimondjawa. Karimondjawa.
Gaboeg. Java.

Selokaton.
..

Padangan. Rem bang.
"

Blora.

Ngawi.

Soerabaja. Soerabaja.

Sidhoardjo.

Bawean. Bawean.
Pamekasan. Madoera. Madoera.
Lawang. Pasoeroean. Java.
Kraksaan.

Pasoeroean.

Making.

Djember. Besoeki.

Besoeki.

Madjenang. Banjoemas.
Tjilatjap.

Sampang, Kedoe.
Keboemen.



Afdekuhg GO^KEMKHT
ElLAND.

Okderafdebliko. Resident™.

Magelang. Kedoo. Java.

Poerworedjo.

Moentilan.

(loenueng-Kidoel. Djokjakarta.

Wonogiri. Soorakarta.

Sragen.

Madioen. Madioen.

Prainbon. Kediri.

Trenggalek. „

To-eloengagoeng.

Toelang-Bawang.
:

Larapongsche distrikten. Sumatra.

Tandjoeng-Karang.

Padang en Ommel. Pad. Benedenlanden.

Sawah-Loento. Pad. Bovenlanden.

Oud-Agam.

Kanaiidistriktcn en Matoea.

Loeboe-Sekaping.

Soepajang.

Pajakoemboeli.

Sidjoendjoeng.

Alahan-Pandjang.

Poear-Datar en Mahat.

Tanah-Datar.

Basoeng en Tikne.

Ophir distrikten.

Angkola. Tapanoeli.

XXII Moekiras. Atjeh en Onderb.

Weh. Web.

Meulabob. Sumatra.

Idi.

Bajenen.

Siak. Oostkust Sumatra. j



Oxderafdeelix

GOUVERXEMEX

RlSIDENTK.

Karimon. Riouw en Onderli.

Toengkal. Djambi.
Soeroelangoen.

Djambi.

Ogau, Komering en Blidali. Palembang.
Lematang-Oeloe.

Kikim.

Moeara-Tebo.

Moeara-Tambesi.

Heram en Banjoeasin.

Moesi-ilir.

Toboali. Ha nka.

Soengei-Slan.

Soengei-Liat.

Blinjoe.

Djeboes.

Merawang.

Banka.

Billiton. Billiton.

Poeloe-Nangka.

Smitau - West. afd. Borneo.
Soengei-Kakap.

Sambas.

Singkawang.
"

Pamangkat.

Mampoewa.

PaJan.
Benoea Ampaten Margasari. Z. en 0. afd Borneo
Koetei en de X. 0. kust.

Amadil en Negara.

Pasir.



Afdekunq Goi VERNEMEXT

OKDERAFDlHJirG. R> su.'kntik.

ElLAKD.

Martapoera. Z. ,n < . atd. Bo^Z Bomn,
Marabahan.

Koeala-Kapoeas.

Kendaogao.

Amoentai, Alabio-Balangan

Boven-Doesoen.

Midden- en Boven-Kapoeas.

Riams.

Bandjermassin en Ommel.

Moeara-Teweh.

Boven-Kahajan.

Kadjang.

Berg-Regentschapj

Noorder-distrikte

Tello-Paranglor

Bikeroe.

Pakalar.

Boni.

Soppeng.

Sengkang.

Bonerate.

Ainboina. Amboi

Saparoea.

West-Ceram.

Zuid-Nieuw-Guinea. Zuid-Nieuw

Ilwaki. Timor en (

Midden-Lombok. Bali en L
Oost-Lombok.



AardhevingMberirhteii ov.-r -hn

AardbevingNberiohten over 1-Hw,ri It)

froln,r - 'I'i'iHljonu-lJed,-,,. /..'ifo' ',,',]



Inteiisiteit

aard der bewegiug.

l;iik..in.n.l«- vii-.liijn-.rl.il

utig van den ..TmulikHt

Biboga, Botwur-Toroe j



I Residence of
j

Berichtgever. Waarnemingsplaats.
|

Gouvernement
| S

|

en Eiland.
|

|

Aardbevingsberichten over Maori 190G.

E. 6464 06. Sin-aradja. Bali en Lombok. 2

<t. [(. Stir' (

<r. H. 9272 i

G. E. 9029'(

Resident.



llorizontaal.

kortc. liehte

Seisin. Ehlert, Batavia, aanv. 6» 49»8 B.T.

ZZO—NNW 1 Matig, borizontaal.
'Va't'crVla* n,,'Vr,i\:,|t uui.

Pendule Ifohwii L6 (slinger —W.) urestopt

to 6" 50'» 41K
Pendule Hohwii 16 (slinger 0—W.) gestopt

te 8« lm 2«.

Seism. Ehlert, Batavia. aanv. 12" 56m.4 B.T.NO—ZW. Hevisre schokken.

'['wee schokken.

N—Z. i
Schokken.

Twee kort op elkaar

o—W. schokken. He laatste 3 sec.

\erhkaal. Twee liclite schokken.



',06. Lombok.



Bijkouiende vei-mm oIm

elite aardbeving.

evig en Ungdurig.



BerichtgeTer. Wa

Aardbevingsberichten i

Aardboving»beriehten

H. A. Eugelken.



aard der beweging.

verschijnselei

p Vrij hevig, horizontaal.

Z— N. Eenige lichte schokken.

0—w. Kenitre horizontale schokken. Ook te Bandjarnegar

I

Seisin. Ehlert, Batav

50—NW,
, . Keni<rc lichte vertikale schokken.

:w—no .'

Eenio-e vrij lievige '

,. 11" 5 1"'.0 ,.

o—w. Twee schokken.

Lichte vertikale schokken, welke

tot S-rnalcn roc ucnh-n ^wocM.
-N. Schokken.



Aardbevingaberichten over Jind 1906
( v<-rv

Aardbevingmberichten over Juli

Residentie of

en Eiland. |
Uur. ™ar;a.'

n-

'sik ",ts
S3

.T?
•"

I
IMS.



)ok be Ardjosari

Liclite schok, horizontaal.

Yrij hevige schok.

NO—ZW. Vrij herige schok. horizontaal.

o__ \\

.

Twvt' sue] op elkaar volgende vr



Waarnemingaplaats.
|

GouTO„eu,elit j

I

19107/00.
j
Eangkas-Betoeno-.

j Bantam,

Meukboh. Atjeh, Sumatra.

Taroena. mt£S/ ;;

l^rahanAgoeng.
AmSafZda*'

Sipetoeng. Pekiongan,W

Malabar.

Kota-Baroe.

Oobo.
Ainboina, Aroi-eil !

Menado, Celebe^,



Ungdorige widbering.

';;;Lk'i'!u":

,,

^; 1

' l,

;

,

;; i

i '

;

';^
i ;
;;,]';;;;;;;:

Twee sclmkkcM

—

—

j

Ook to Tji.iiidjocr,

7.-N. j

I ielil ,:!::^:l, h B T
()— w.

« Drie /wakke golvingen. Seism Khlert, Batavia,

::

l

J
KW-ZO. Twee golvende schokken. -,,,07.,

o-\v.
Schokken.
Drie sehokken, waarvam een ver- in de peaug-

jzBB<r,JX"

'.tt-iijkr'Irit-

' 3 1-.83 B.T.

so—zw!
0—w.

ier ftchte achokken.

sSni'' k^i.t" iiat-u
''!: nanv. 7'

Lichte schokken.

Schokken. .4M.U



Serichtgever.
i Waarneinhigsplaats

en Eiland. J

Aardbevingsberichten over Heptmlmr \\)W

R. 23439/06. Majretan. MnAi™ i. -

Aardbevingsberichten
.

iv.-rneur
I Pare-Pare.

A. II. Bossc-ha.
J

Malabar.

retari i

nate "

J

Tcr»iate en Onderh.,
j

29 6" 10"





j

Fakfak.
i

'female,

Balono il'unoro-o). Madiocn, .lava.
Maumerie. Timor en OnderhJ
,. .Mores. !

11 •
' Laninjorig

Bossclia.
. Malabar.

!
Halmakeira,

T
Pouorogo). IMadiom. J;n

*»• Pontjol

(district L'araniri.
-Krsident. Tjiandjoer.

Aardbevingsberichten over

1 Kediri,

j

Madiocn,

|

Menado, Celebes.



•'
Bijkomende

aard der beweging.
opmerkingen.

O— \Y. CJocd voelbare scliok. Evcncens te Tjirooas en to kragilan waai-

genomen.

NO—ZW. llori/.ontanl, vrij stork. Do houtcn woning van del

Tamelijk.

Eenigc schokken.
NO—ZW. Een korte scliok. ( >nd» Taardsch gerommel.

Liohr.

Vrij hevige horizontale schok. Hanglampen slingcrdei

tweede i

NO—-ZW, Zeer st< rk

NW—ZO. Zwak.

\ rij lifvigf hori/onrnit' sohokkcn. Klepperon van doi

. Twee horiz. schokken, vrij hevig.

\
Een niet hevige schok.

Eon reeks schokken licht golvend.
\

ertikale schok.
|
Dof gobroni (gerommel).



Aardbevingaberichten <



c

Richtinff .

I>

Intensiteit

en aard der beweg-ing.

Bijkom

E
jnselen

Twee >chokkrn.

Horizontals <<•

l.ichtp -chok.
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Volgens ontvangen bericht werden in 1906 geen aarclbevingen

waargenomen in de hier volgende distrikten.

Afdeeling

Onderafdeeling.

GoUVEItNEMENT
OF ElLAND.

Residentie.

Tjaringin.

Serang.

Edam.

Noordwachter.

Mangoenredja.

Bantam. Java.

Batavia. Edam.

» Noordwachter.

Preanger-Regentschappen. Java.
Bantarkalong.

Indramajoe.

Koeningan.

Boomjes-eiland.

Batang.

Pekalongan.

Boemidjawa.

Pamalang.

Karimondjawa.

Bodja.

Pati.

Salatiga.

Koedoes.

Selokaton.

Semarang.

Djoewana.

Grobogan.

Demak.

Ngawi.

Blora.

Padangan.

Soerabaja.

Bawean.



Afdeeling GOUYERNEMENT
OF ElLAND.

OnDERAFDEELING. Kesidentik.

Pamekasan. Madoera. Madoera.

Kraksaan. Pasoeroean. Java.

Tengger.

Pasoeroean.

Loemadjang.

Lawan g.

Besoeki. Besoeki.

Djember.

Banjoemas. Banjoemas.

Goenoeng-Kidoel. Djokjakarta.

Klaten. Soerakarta.

Patjitan. Madioen.

Madioen.

Toelang-Bawang. Lampongsche distrikten. Sumatra.

Tanah-Datar. Pad. Bovenlanden.

Soepajang.

Pajakoemboeh.

Boven-Kampar. „

Loeboe-Sekaping.

XIII en IX Kotta's. „

XX Kotta's. I

Batang-Hari-distr. - „

Loeboek Basoeng en Tikoe. »

Ophir-distrikten.

Sawah-Loento. "

Ranaudistrikten en Matoe.

Angkola. Tapanoeli.

Poeloe-Broue. Atjeh en Onderh. Poeloe-Broue.

Wen. Sumatra.

Padang en Badagei. Oostkust Sumatra.

Serdang. "

Siak. »
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Ondebafdehjng,

GtoUVBBNEMENT

RIJSIDENTIB.

Lingga-a

Suma

'

Karimon.

Lingga.

Toengkal.

Soeroelarigoen.

Bangko.

Riouw en Onderh.

Djambi.
%,

Djainbi.

Ogan, Komering-ilir en Blidah.

Lematang-Oeloe.

Kikim.

Moeara-Tambesi.

Moeara-Tebo.

Moesi-ilir.

Nangka.

Soengei-Slan.

Toboali.

Soengei-Liat.

Blinjoe.

Djeboes.

Merawang.

Boven-Kapoeas.

Soengei-Kakap.

Sambas.

Pamangkat.

Mampawa.

Sanggau.

Pajan.

Boven-Mahakam.

Koeala-Kapoeas.

Marabahan.

West-Doesoen.

Amandit en Negara.

Martapoera.

Palembang.

Nangka

Bangka

West. afd. Borneo.



Midden- en Boven-Kapoeas.

Moeara-Teweh.

Bandjermassin en Ominel.

Tanah-Laut.

Boven-Kahajang.

Tandjong.

Boelongan.

Donggala.

Berg-Regentschappen.

Tello-Parangloe.

Bikeroe.

Kadjang.

Noorder-distrikten.

Makasser.

Pangkaldjene.

Takalar.

Boni.

Bonerate.

Saparoea.

Amboina.

West-Ceram.



Tomboekoe

Petani

Manokwari

Fakfak

Tern ate

Galela

Semarang

Salatiga

Willem I

Magelang

Gombong

Kedong-Kebo

Djokjakarta

Soerakarta

Ngawi

geen aardbevhu/en in Februari. Mei, Juni.

» „ „ Februari, t/m. Juni.

» n n Juli en Augustus.

» n n April t/m. Juli.

» „ ,, Februari, Mei, Juli,

Augustus, September,

November, December.

„ „ Februari, Maart, Juni.

Juli.

[•Vltman.

Augustu



UITKOMSTEN

Aardmagnetische Waarnemingen

5ATAVIA en BUITENZORG

Gemiddeldc Oostelijke Declinatie 0° 54/98.

Zuidelijke Inclinatie 30° 39.73.

„ Horizontale Intensiteit 0.366898.

„ N/Z. Component 0.366851.

„ O/W. „ 0.005872.

Verticale „ 0.217520.

Totale Kracht „ 0.426532.

Gemiddelde dagelijksche schommeling:

i de Declinatie 3/13.

. „ Inclinatie 5/18.

, „ Horizontale Intensiteit 0.000479.

. ,. X Z. Component 0.000480.

.. ,. W. „ 0.000333.

, ,. Verticale „ O.000493.



Seculaire Verandering:

Oostelijke Declinatie afa^TI 7l' ^^T' '»<»-""»•

"C:*' afnem
- «' 0.0000,3 IT ££j

O/W " °-°00205 - <»-000017
,. 0.000071

Verticale " , " °-
000291 a(n<™. 0.000232 „ O.OOO270

Totale Kraoht ?£??!? t0ellem
-

°-001393 toenem. 0.000899
0.000101

„ 0.000417 „ 0.000394



i;KuK\WAARS( •HUNLUKHEII)

NEDERLANDSCH=INDISCHEN ARCHIPEL

Eerste Bekenaar ran het Ron. Magnet, en Meteor

Obserratorium te Bataria.

Gedurende het tijdvakFebruari 1887— Jamiari VMM werden

aan boord tier in Xetlerhnnkrh-bifli? vertoevende oorlogsbodems,

alsmede op enkele vaartuigen tier Gouvernements Marine,

tlrie maal daags waarnemingen verricht omtrent:

windrichting

wintlkracht (Beaufortschaal)

temperatuur en

aantal uren regen per dag,

welke observation plaats vonden op tie termijn-uien 7
U voorm.,

2 U nam. en 9" 'savontls.

Eenraaal per maand werden tie waarnemingsstaten aan bet

Koninklijk Magnetiscli en Meteorologisch Observatoriuni w
liataria toegezonden, en daar ter bewerking verzameld.

Xa afloop van genoemd 15-jarig tijdperk was het aantal

'Her lijsten tot 2770 stuks aangegroeid, verdeeld over maand

en jaar als volgt:



1895 140 Aug.

1896 142 Sept.

1897 152 Oct.

1900 121 2770

1901 145

1902 3_

2770

Deze maandstaten liepen over totaal 84297 dagen,

overeenkomende met 84297: 365 = 231 waarnemingsjaren

voor een sehip, of, daar sleclits 15 jaren werden benut, met

gemiddeld 231: 15 = 15 drijvende observatieposten gedurende

dat tijdvak.

De lijsten ter hand neinende, om na te gaan in hoeverre

daaruit ten bate van de meteorologische wetenschap kon

geput worden, bleek al spoedig dat de temperatuurwaarne-

mingen minder gescbikt waren tot dit doel. lets nieuws

steekt hierin volstrekt niet. Een onberispelijke opstelling

van thermometers is aan boord vrijwel onmogelijk. Zelfs

kan op de meeste vaartuigen nauwelijks een plaatsje gevonden

worden, hetgeen aan nog sleclits raatige eisclien voldoet. In

verband hiermede bleef dan ook een bewerking dier tempe-

ratuuropgaven achterwege.

Noteeringen van windrichting i-n kracht. reeds got-ddetd^

gebruikt bij de samenstelling van het bekende werk l
) van



<»1

bv. van i»ki; Stuk, beloofden gven resultaat in evenredighcid m.-t

de daartoe benoodigde hoeveelheid arfoeid, want het ong.bmikt

gebleven gedeelte was slechts zeer klein in verhouding tot de

enorme massa materiaal, nit talrijke zeejournalon opgediept. die

door Indische vaartnigen gedurende de 1\Y [ » eeuw werden bij-

gehouden, en welke gegevens in genoemd werk zijn vastgdegd.

Rest alzoo de derde groep, n. 1. die dor regeiiwaamemingeii.

waarvan de vnicliten dor bowerking hierachter te vinden zijn.

Hoewel oorspronkelijk de bedoeling moet hebben vi.orgvzeten

oni met bchulp der drie maal per dag gedane opteekening

van het aantal regenuren tot de kennis te geraken van de

verspividing der regentijden over het etmaal, was het spoedig

duidelijk, dat deze hoop een ijdele nioest blijven. De meeste

maandlijsten toch gaven die waarnemingen niet voor de

verschillende deelen van den dag afzonderlijk, maar maakten

slechts voor iederen datum melding van het totale aantal

regenuren gedurende het geheele etmaal. Bovendien bleet

ook dit zelfs op talrijke staten verzwegen, en kwamen daarop

eenvoudig mededeelingen voor, als: ..regen'', r regenachtig".

„niotregen", „regenbui", „een paar druppels regen", etc., alleen

ruimte latende om te beoordeelen of de betrekkelijke datum

een regendag was of niet.

Om het toch reeds niet al te overvloedigc materiaal voor

verdere beknmping te vnjwaren. werd beslotell

^nderzoek naar de regenverdeeling over het etmaal at u-

zien en alleen de maandelijksche verhouding te bepalen

tusschen waarnemings- en regendagen.

In aansluiting met de voor de regenwaarnemingspost.-n

op den wal geldende bepaling, dat namelijk dagen met minder

dan 0.5 m.m. regenval als droge dagen worden beschouwd,

zijn die datums, waarop van „een paar druppels*' gesproken

werd, of althans zoodanig, dat er reden was een regenval lager

dan 0.5 m.m. te vermoeden, buiten het begrip „regendag
'

geplaatst en als droge dagen beschouwd.

Ook voor dit onderzoek konden niet alle 84297 waame-

miiigsdagen dienen. Herhaaldelijk begaven zich ?aartuigeD
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buiten het gebied van onzen archipel, zoodat tie daartoe

noodige reisdagen afvielen. Voorts bleken op de maandlijsten

dikwijls de verblijfplaatsen dor srhopen of niet, of onvoldoende

aangegeven en konden derhalve ook die dagen niet benut

worden. Eindelijk bevonden zich meermalen drijvende obser-

vatoria in elkaars onmiddellijke nabijheid, terwijl dan toch

de waarnemingen tegenstrijdig waren. Vcrwerping was hiervan

natuui'lijk het gevolg. Alleen wanneer van oorlogsbodems

in elkaars buurtschap de opgaven, zoo zij tenminste niet

overeenkwamen, slechts weinig uiteenliepen, werden zij

gemiddehl en aldus als bruikbaar aangenomen, waardoor

iniusvi-hen «iptii«.-uu vi niitiflcrin- van hj,:Ti •; kmi plaats luul.

Na vorengenoemde schifting resteerden ten slotte 76994

observaliedagen, waarvan de verdeeling over maanden en

jaren hieronder volgt naast de oorspronkelijk aanwezige en

de daarvan verworpon dagen.

5930 1888 9363

6759 1889 9184

6088 1890 7969

6447 1891 0225

6204 1892 5518

6608 1893 3884

6763 1894 3955

6342 1895 1 25 7

6849 1896 4331

6430 1897 6425
,,-,:,.. 1898 4 169

:.'•..

4

'

L899 fc412

4978

3687

3721

4005

3993

4316

4087

3956

3282

3731
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Hot voorgcnomen onderzook kon niet ten uitvoer gcbracht

warden alvorens een bepaalde verdeeling van den Archipel

in vakken was aangenomen, liefst zoodanig dat in elk vak

de voorwaarden, waardoor hot weder wordt beheerscht, als

gemiddelden konden gelden. De in het reeds genoemde
werk van Van deb Stok gebezigde verdeeling in il afdeelingen

kwara als de meest doelmatige voor, gevende tevens aansluiting

met de daar vermelde meteorologische en oceanische factoren.

Geheel Indie is derhalve in 41 stukken gesplitst -eli.jk

nevensgaand kaarije aangeeft. Alleen voor vak V, Poeloe

Bras hij Vw i.ki; St<»k. i> een uitzondering gemaakt en IWUx-

Weh genomen, omdat deze plaats het in belangrijkheid wint.

Bovendien zijn nog afzondeilijk gehonden de plaatsen:

Oleh-leh, Emmahacen. Djmnhi. Pakmbomj, Pontiauah, Tan-

'Ijomj-Priuk. Sin'i-aUtjd. Bawl\j?r>nitssii<. Mulmsw en Ambon.

Al deze plaatsen zijn officieele regenstations, waar met een

gouvernementsregenmeter waarneniingen geschieden, zoodat

zij zeer geschikt zijn de scheepsobservatien met die. aan

wal verricht, te kunnen vergelijken.

Evenwel houde men hieibij vooral in het oog, dat de eisch

tot overeenkomst van scheeps- en landobservatien niet al te

seherp mag wortlen begrensd. Behalve toch dat de sehepen

soms vrij ver nit den wal ankeren en zich dan meermalen

buiten de regenuitbreidingsfeer van landbnien bevinden, gaat

voor den seheepswaarnemer menig buitje voorbij zonder op-

gemerkt te worden. hetgeen aan wal niet mogelijk is. omdat het

water, in den regenrneter opgevangen, daarin staan blijft

totdat deze afgetapt wordt, In het algemeen moet men dan

ook verwachten, dat het aan boord geboekte aantal regendagen

iets minder bedraagt dan volgens bevinding aan den wal,

welke afwijking echter niet groot kan wezen.

De resultaten van het volbrachte onderzoek zijn in de

achtervolgende tabellen neergelegd.

Tabel I geeft aan, hoeveel dagen gedurende de 15-jarige

periode door de gezamenlijke sehepen op elk der genoemde



plaatsen en in ieder afzonderlijk zeevak werden doorgobrarht.

en hoe veel net aantal genoteerde regendagen bedraagt. In

een andere tabel, liier niet gepublieeerd, zijn de jaren eerst

ieder op zich zelf behandeld, doch daarbij Week dat de

verblijf- en reisdagen zoo onregelmatig over de vakken verspreid

waren, dat aan scheiding der jaren niet moeht gedacht

worden.

Dientengevolge kwamen alleen de maandsoinmen van

geheel de jaren-reeks voor nadere bewerking in aanmer-

king.

De onregelmatigheid van verdeeling der bezoekdagen in

rerschillende streken van Insulinde spreekt uit tabel I zeer

duuk'lijk. Bedroeg het voor sommige afdeelingcn zelfseenige

duizendtallen, bij andere kwam de gelegenheid tot observatie

n.iuwrlijks voor, en zag zelfs een vak, No. XXXV, in 't

geheel geen oorlogsvaartuig op zijn wateren.

Tabel II bevat voor de plaatsen en afdeelingcn, Avaarvoor

blijkens tabel I voldoend materiaal beschikbaar was, voor

iedere maand de verhouding tusschen het aantal waarne-

mingsdagen en het aantal daarvan bevonden regendagen,

uitgedrukt in percenten, m. a. w. de regenwaarschijn-

ltjkheid.

Deze tabel biedt een gunstige gelegenheid om over de

waarde der onderhavige scheepsobservatien een oordeel te

vellen. De regenkans van het zestal gegeven plaatsen kau

daartoe, gelijk reeds hiervoren is opgemerkt, worden vergeleken

met de resultaten, uit de waarnemingen met daar opgestelde

regenmeters van gouvernementsmodel afgeleid. Dit is hieronder

geschied, waarbij gebruik is gemaakt van de nieuwste

gegevens. ]

) De kolom, „schip" bevat de waarnemingen der

schepen, die met het hoofd „wal" de noteeringen der regensta-

tions. Tevens is daar aangegeven, hoeveel jaren elk station

reeds als zoodanig bestaat.
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33 25
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65 74

63 81
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14 15
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ScjltcllllKT. 42 1 1 1 16 14 2 6 1 i 31 27 4 7 6 ] 14 49

October. II 15 ! 18 16 2 11 11 o 4i) 38 2 17 11 j i

November. 44 48 — 1 27 34 7 1 56 53 3 45 'M 18 34 16

December. 12 17 5 II H 55
J

5] 4 66 7., --I 71 73 1 34 15 -»

Jaar.

|
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De vroeger uitgesproken verwachting van een lager cgfer ml

de scheepswaarneniingen te zullen verkrijgen blijkt op goede

gronden berust te hebben, evenals de meening dat dit verschil

niet groot zou zijn. De grootste afwijkingen komen voor

bij Tandjong Prioh en Ambon. De wal-observatien van

Tandjong Priok loopen echter pas over G jaren, een nog zeer

kort tijdperk in dit geval. Vermoedelijk zijn hier dan ook

de scheepswaarnemingen beter. De belangrijke versehillen

voor Ambon zullen waarschijnlijk op rekening gesteld kunnen

worden van den zeer steilen bouw van dat eiland, het groot

aantal aldaar voorkomende kleine regenbuitjes en mogelijk

voor een gedeelte aan het minder drukke bezoek door

oorlogsschepen, zoodat het aantal observatiedagen aanmerkelijk

minder is dan elders.

Een niet te onderschatteti tat- tor is verder nog de omstan-

digheid, dat waarnemingen over eon ongelijk aantal jaren.

dan wel over verschillende tijdvakken, volstrekt niet gelijk-

waardig zijn en wel altijd verschillen zullen opleveren.

De gevonden gemiddelde afwijking van —3% (Ambon inbe-

grepen) gaat de perken van den nauwkeurigheidseisch voorze-

ker niet te buiten en stelt ten voile de bruikbaarheid der marine-

waarnemingen in het licht, vooral daar het hier een zoo hoogst

wispelturig en veranderlijk element geldt als den regenval. waar-

bij droge en natte tijdperken soms zeer onregelmatig invallen.

Het te verwachten aantal regendagen per maand en jaar,

met behulp van tabel II berekend, is in tabel III ondergebracht

Vak XVII, Ziiid-Ooxtl>i*t-8t'»i>ih>t, prijkt met het maximum
van 215 regendagen per jaar, d. i. van de vijf dagen drie

met neerslag. De regenkans is daar dan ook zeer groot,

n. L 58%, gelijk tabel II leert. Het is wel jammer, dat

wij ter vergelijking geen regenstation op die kust bezitten.

M>:/>;!'J'i J>t, waar tegenwoordig de regenval gemeten wortlt.

heeft als observatieplaats nog pas een kort bestaan ; de naast-

bijliggende posten Falembang en Telok Belong, met de niet

lage kansctjfers 49 en 42, spreken intusschen die groote

regenwaarschijnlijkheid niet tegen.



Datzelfde rijk besproeide vak XVII mag ook op de grootste

inaandelijksche regenkans bogen. De tabellen wijzen n. 1. voor
Juni 78% of 23 regendagen aan. Een ander uiterste geven
de maanden Augustus en October vnu vak XXI en September
van vak XX met de minimale kans van 2

",;,. Absolimt

regenloos bleef geen enkele maand.

Konden in tabel II niet alle vakken een plaats vinden

wegens onvoldoend waarnemingsmateriaal voor elk der maanden
.ifzoinl.'ilijk. wel is het mogelijk de regenwaarsdnjulijkhrid u-

geven voor groepen van maanden. Tabel IV dankt daaraan

haar ontstaan. Men vindt daarin voor de halfjaren April-

September en October-Maart aehtereenvolgens het aautnl

observatie- en regendagen, benevens de halfjaarlijksche en

bovendien de jaarlijksche regenkans. Deze splitsing brengt

niet immer de droge en natte maanden bijeen en stelt zij

dan ook niet juist de scheiding der moessons voor; om die

re verkrijgen zou men immers de kansen der afcorideriijke

maanden moeten kennen, hetgeen ons thans nog ontbreekt.

De gekozen groepeering is derhalvemin of meer willekeurig;

zij is echter die, voor Jaca gebruikelijk.

Tabel IV kenmerkt behalve het reeds genoemde vak XVII
og als regenrijke afdeelingen met eeii waarschii

an 50% of meer:

Djambi 58

Pontianak 63

Vak V Poeloe Welt 52

„ VI Atjeh Westhtst (Xoordel.) M ..

„ IX Sumatra Wedkust (Zuhlel) 5-4

.. XVI Jam Zuidknst 53

d als droge met een regenkans van 25° o of minder:

Vak XXX Soemla zee 85

„ XXXI West Kle'mp Soenda Eihl '. (Noordel) 25 ..

.. XXXII (Zuidel.) 20 „

.. XXXIII Oost (Xoordel.) 17 ..

„ XXXIV , (Zuidel.) 16 „

„ XXXVI Timor zee 22 ..

LXVII 7k



ketgeen, voor zoover zulks door vergelijking is na te gaan, in de

waarnt'iningon <>p ofticieelo ivgenstations zijn bevestiging vindt,

Niet onbelangrijk is de opraerking, dat de natte groep,

bchalve Pontianak en vak XVI, tot Sumatra behoort, waarvan

ook de overige omliggende vakken hooge cijfers vertoonen,

terwijl de droge groep, waarbij nog wd de vakken XX (26%),

XXI (2ti"'„) en XXII (27",) zouden kunnen gevoegd worden,

de Kleine Soenda eilanden en Zuid-Cdebes begrenst. Men zou

derhalve kunnen zeggen, dat liet N.W.lijk gedeelte van Insu-

liiule dubbel zooveel kans op regen heeft als het Z.O.lijk deol.

Hoewel in een archipel de regenval ter zee anders is dan

het geval zou zijn, indien daar ter plaatse een eilanden-

arme oceaan werd gevonden, zal de onregelmatiglieid toch

aohterstaan bij de soms aanzienlijke wijzigingen, door den

normalen regenval aan wal, altbans op de grootere eilandvn,

oadergaan. Daar tocli wekken allerlei oorzaken, als richting

der kustlijn, hoogte, nabijheid van berg of bosch enz. storende

invloedcn op, die het plaatselijk klimaat beheerschen.

Om hiervan een overzicht te erlangen is tabel V sanien-

gesteld. Voor de zeevakken, aan het hoofd der kolommen

vermeld, is de regenwaarschijnlijkheid vergeleken met die,

als gemiddelde afgeleid uit elk der plaatsgroepen, eveneens

in die kolommen aangegeven, waarbij de regenkans voor het

zeevak als de normale werd beschouwd. De plaatsen zijn

zoodanig gekozen, dat zij alle aan of nabij die kust liggen.

door het betrekkelijk zeevak bespoeld. De getallen in de

onderhavige tabel geven dusaan. Imewel

van de geiuiddcM*- K-genkaus der plaatsen, in de kolommen

genoemd, van die, aangetroff'en in het zeevak zelf.

Gelijk men ziet laat zich een bepaalde gang niet aanwijzen,

ook niet in die kolommen, waarvan een grooter aantal \va Sta-

tions een ter vergelijking meer geschikt gemiddelde leverden.

In bonte mengeling en zonder eenige orde wisselen plus- en

miuteekens elkaar af. Toch schijnen enkele kolommen, bijv.

Vr, XII, XXIV en XXXI op een kleinere regenkans der

kuststations te wijzen dan het overeenkomstige zeevak bezit.



Voor zoover op deze weinig volledige vergelijking mag
worden gebouwd zijn de jaarverschillen niet groot. Gomiddeld
voor de gebezigde 13 zeevakken. levercn zij als at'wijking

slechts —2%, hetgeen de regenwaarschijnlijkheid aan den
wal zou verschillen met die ter zee. Voegt men nog daartyj

de vroeger gevonden te lage schatting aan boord der schepen

van ± 3%, dan treedt de regenkans der kostplaatsen

ongeveer 5% ten opzichte van die in voile zee terug.

Schrijver dezes vond kort geleden ]

) voor het gemiddeld

aautal regendagen van kustplaatsen 137. en van binnrnstations

164 per jaar, overeenkomende met regenkansen van 38" en

45° o. Meer binnenslands zon alzoo de regenwaarsi-hijnlijklu'id

2°/ grooter zijn dan die ter zee. Binnenposten en kuststations

te zamen hebben een gemiddelde, slechts l
1

/s % minder dan

dat der zeevakken.

Middelen we de waarden nitkolom „regenwaarschijnlijkle-id

per jaar" van tabel IV (de zeevakken alleen), dan blijkt

dit 38°/o te geven. Deel 27 der Regewrau.rn?minnen in

Nederlantfach'fyffl laat als gemiddelde regenkans voor de

walstations 42°/ afleiden.

Ook hier derbalve een gering verschil van slechts 4%.
maar in dit geval is het cijfer voor de zee het kleinst.

Met de gevonden getallen voor oogen lrjkt het niet te

gewaagd om aan te nemen, did <!> trgt:t,irii'(rsrhiinh)khi-id >»

Xi'fltTh.tnd.ich-rmiie voor het hind gem'uhMd cvcngroot is als

voor de zee.

Kustbewoners zal misschien dit resultaat vrij onaannemelijk

voorkomen. Gedurende een groot deel van den dag immers

zien zij talrijke, door den zeewind voortgestuwde, cumulus-

wolken ontzaglijke voorraden water landwaarts dragen, welke

bestemd zijn hier of daar te worden uitgestort. De wal

schijnt rijkelijker met regen te worden bedacht dan de zee.

De verklaring ligt voor de hand. In zee is natuurlijk de

verdamping belangrijk grooter dan op het land, zoodat een

l
<

~ m?l, ,.',}.•'tot ,le I.; axis vj,i d*» r^em-ol hi \^!rrhii(lsch-l,iiit. Z\e Jleuie!
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aanzienlijke hoeveclheid wolkcn de kustliju nioet ovcrtrekken

alvorens de regenkansen gelijk staan.

Over het algemeen loopen de nioessonvvinden in onzen

Vitliijit.-i in i- u hiif,- dt.'! k'ngte-asst-n win zocen en straten.

Het overgroote deel van den opgenomen waterdamp kruist

derhalve het land niet en valt weder in zee neer. Voorna-

melijk is het de zeebries, die de drijvende bronnen landwaarts

blaast, ecu werkzaamheid waarbij ecliter ook de nioessons

ingrijpen. Eenige inijlen nit de kust is eehter van land- of

zcewintl niets meer merkbaar, zoodat het alleen de kuststrooken

der zeeen zijn waaiaan waterdamp onttrokken wordt ten

bate van den wal.

Kusteilanden hebben daarom een geringeren neerslag dan

kustplaatsen. en deze weer minder dan meer binnenwaarts

gelegen punten. Een treffend voorbeeld hiervan leveren de

waamemingen op de volgende, in n;i<reno«'g loodrochtc richting

op de kustliju in klimmende lioogten gelegen regenstations.

/Wr Miu.jn

Depok.

Zoodanig lijstje zou allicht de overtuigiim opuvkkm d;<r.

daar de getallen naar buiten toe steeds kleiner worden, de

regenval in zee niet bijster groot kan wezen. Wat daarvan

zij, de waamemingen leeren dat, mocht de hoeveelheid
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gevallen hemelwater ook misschien geringer wezen, de kan*
op regen of regenwaarschijnlijkheid voor de zee gemiddeld
gelijk is aan die voor den wal. Dientcngevolge moot een
kleinere regenval ter zee ook een geringere inteasiteit bezirten.

d. w. z. zwakker zijn.

Ointrent de hoeveelheid neerslag in de wateren dor Indisrhe
zeeen is maar zeer weinig bekend. Leveren do hier behan-
delde waarnemingen nu ook al een bruikbaai overzichi

betreffende het aantal regendagen, de regenval zeli is daamii
niet af te leiden, daar ook beider verhoudim? nou buiton
onze kennis ligt.

In een daarnaar. ingesteld onderzoek bleek die verhouding
voor de eilanden van den Archipel vrij stand vastig te zijn, zoodat
mag worden aangenomen dat zij ook voor de zeeen. waar meer
regelmatige toestanden heerschen, weinig afwisselend zal blij-

ken. < u-zegd onderzoek liep over 135 regenstations, waar gedu-
rende 25 jaren onafgebroken was waargenomen. ]

) In verband
met de geogralische ligging dier posten waren zij verdeeld in

groepen. n.l.:

West-Java.

Midden-Java.

Oost-Java.

Zuid-Sumatra.

Molukken, etc

Tabel VI, welke uit de resultaten van dat onderzoek is

overgenomen, bevat voor die groepen de 5-jaarlijksche gemid-

delden van regenval, aantal regendagen en het quotient

dezer beiden, dus de gemiddelde hoeveelheid regen per

regendag, ook wel dagelijksche intensiteit geheeten.

Loopen de gemiddelde jaarlijksche regenmassa's in die

groepen van 3141 tot 1662 m.m. uiteen, terwijl de regendagen

- . Ihimil „/' jaarifanK 190G-07, pa?. 1,
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tusscben 195 en 109 per jaar schommelen, voor de intensiteit

bodragen de uitersten 18.2 en 14.2, hetgeen op grootere

stand vastigheid wijst. Voor de groepsgemiddelden der geheele

periode bleken die eijfers slechts 17.3 en 15.8 te wezen, en voor

den gebeelen Arcbipel word, evenals voor Java en de Buiten-

bezitthifjen afzonderlijk, een bedrag van 16.5 m.m. gevonden.

Op grond biervan beboeft men niet te aarzelen om te

besluiten, dat ook ter zee die gemiddeblo factorcn weinig

veranderlijk kunnen zijn, mits dan over een niet te kort

tijdvak loopende en voor een zeevak van eenige uitbreiding

geldende, dus niet voor een bepaald punt.

Was nu die geraiddelde intensiteit bekend, dan beboefden

daarinede slechts de uit tabel IV te vinden getallen, gevende

bet aantal regendagen per jaar, vermenigvuldigd te worden

om de hocgrootbeid van den regenval in elk zeevak vri.j

nauwkeurig te leeren kennen.

Ongelukkig bezitten we de kennis van dit ineteorologisch

element niet, terwijl bet zich evenmin laat benaderen, want

al is hiervoren gebleken, dat de regenwaarsehijnlijkheid ter

zee overeenkomt met die van den wal. alt bans voor XeiJer-

landsch-Iudie, dan sluit zulks nog volstrekt niet de gelijkbeid

der intensiteiten in zich. ')
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Tocli zou het zeer goed mogelijk zijn, ja zelf inag men
die gelijkheid als vrij zeker aannemen, want in eon eilandenrijk

als Insulinde, waar betrekkelijk weinig zee valt nan te wijzen,

zonder als bezaaid te zijn met grootcre en kleinere brokken

land, zou men recht hebben zich te vorwonderen. indien voor

zee en wal, zoo bont dooreengemengd. sterk uiteenluopeiid.-

voorwaarden heerschten.

Intusschen is het materiaal, hetgeen ons deze ophelderint:

kan verscbaffen, nog sleehts schaarsch. Het bestaat alleui

nit de waarnemingen, aan boonl drr npneinin^svaartuij:. u

„Makasser" en „van Doom" verrieht. Eerstgenoemde bodem
vond het volgende in straat Makawc (Noordelijke helft) en

op de KoordkuH Celebes:

Regenval. Regendagen. Kegenkans. Intensiteit.

1900 1669 m.m. 122 13.7 m.m.

1901 1303 (''"
a2^ r

') 119
(

J
^*rt') l09

1902 1795 167 10.7

1903 1413 (Dec. mank,ert, 131 iHe, ...ankeert, 10.8

gem. 1659 m.m. (herleid) 146 (herleid) 40% 11.5 m.m.

De ..van Doom", werkende in de Zuid-Chineesche zee tus-

sehen Sttitxitnt ui Ilonon, verkreei:- dt-zc ovgt-vens:



Regea val.

L904

1905

1906

1635 n

1594

3041

i.iii.

Voorts ziju van Disvovt-rg Ooslhank. in straat Kariumta

vrij van walinvloeden gelegen. reeds de ondervolgende

waarnemingen aanwezig:

Regendagen. Regenkans. Inteuskeit.

101 16.2 m.m.

121 13.2

179 17.0

gemidd. 2090 m.m. 134 37°,, 15.6 m.m.

KituU'lijk zond het misscbien niet meer geheel ongestoord

liggende Wangi-wangi doze observation in:

Regenval. Regendagen. Regenkans. Intensitiet

1905 1626 m.m. 110 14.8 m.m.

1906 2371 159 14.3

gemidd. 1999 m.m. 135 37% 14.6 m.m.

Regenval en aantal regendagen dezer vier reeksen loopen

niet zoover uiteen als men gemeenlijk van walstations ziet.

lit"-tgi'»'n pleit voor een meer regelmatige regenverdeeling op

zee. De intensiteiten der laalste drie komen goed overeen en

wijken ook niet zoover van het algemren \v;dgemiddelde, 16.5

m.m., af. Het eerste geeft echter een betrekkelijk groot verschil.

Men moet bij de beoordeeling dezer cijfers evenwel niet vergeten

:

l
e

. dat opnemingsvaartuigen meestal onder de knst verblrjven,

zoodat de waarnemingen niet vrij zijn van

van land- en zeewind.

2e. dat enkele stations minder regelmatige gemiddelden

geven dan geheele groepen van stations.

3 e
. dat de tijdvakk^n. waarover is waargenomen, nog veel

te kort zijn om bruikbare gemiddelden op te leveren.

Ten slotte zij nog opgemerkt. dat in een scheepsregen-

meter minder hemelwater zal worden opgevangen. naarmati-

de snelheid van het vaartnig gedurende de regenbui grooter

is. Het is namelijk een zeer ; I, dat sterke

horizontale luehtstroomen over den opvangtrechter het daarin

vallen der regendruppels belemmeren.

Batavia, Mei 1907.
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TABELLEN.



AANTAL WAARNEMIXGSDAGEN BENEVENS HlANTAL DAARVAN BEVONDEN REGENDAGKX.

1 A X T A L OltM!!\ AT 1 E 1 E V AASTAL BEGENDA6EN.

H—f '" HH°ct No„
|

nee.

,

Aliril . «e, „„„ « |Aug .
|

Sept. ..... „, *

GWWe*. 274 286 32S 292 299 307 310 316 301 322 243 204 62 67 94 116 108 02 117 126 141 lllli 123 1253

Emmahaven. — 4 4 42 22 14 15 9 17 _
:

-
1 22 12 8 6 12 — — — 66

Djambi. 10 86 69 62 82 35 51 39 36 30 57 j 6 _ 60 47 32 22 16 29 11 23 24 41 311
Palembatig. 52 75 39 15 — 17 21 65 87 44 37 40 | 24 22 6 _ 10 7 19 27 22 21 31 228
Bmtianak, 60 33

j
76 62 21 30 21 31 25 46 38 74 53 38 11 11 14 15 14 34 32

!

55 339
Tg. Priok. 506 635 653 756 652 561 532 627 535 608 5*2 597 352 265 258 155 135 106 59 85 100 159 261 2245
Soerabaia. 1049 908 936 863 1039 1013 973 988 837 L004 1114 ln:i7 482 430 325 164 188 117 47 40 113 358 573 3482

Makasser,

271 320 278 218 27s 253 269 284 225 2 10 107 348 3! 193 196 149 112 120 102 99 112 7ii LOO ll.i 22S 1501

418 389 346 321 430 406 376 432 501 419 32d 360 « 194 265 191 110 140 83 54 ^ 37 72 144 267 1682

Amboina. 173 142 200 146 132 131 111 81 107 148 148 139 56 108 80 86 83 66 52 1 47 52 26 47 761

1 195 216 276 222 273 268 22i. 266 21 4 185 218 286 44 89 102 135 98 102 130 103 129 134 175 1335

II 280 337 249 232 300 302 267 233 196 2^:i 195 259 69 36 76 103 69 105 127 ! 83 128 108 Ki4
;
1006

III 512 494 512 320 390 304 374 408 379 306 343 334 - 177 110 104 167 80 78 151 124 82 03 145 1514

J

\
119 147 251 174 154 195 150 112 100 10 1 85 2:>7 51 59 83 69 47 37 32 44 Ml 32 106 706

VI

VII

6 4 l 32 3 2 6 5 4 8 2
'

2 2 — 23 1* 1 5 4 2 4«

'

241 j 196 j 245 266 277 280 236 217 240 258 296 266 62 109 138 158 144 121 114 160 180 208 135 1623

63 j 58 j 46 8 25 19 49 48 53 63 43 55 i 21 18 26 5 9 8 13 28 18 24 36 236
VIII 4 26 14 2 10 2 8 14 12 _ 4 3 4 In 6 2 4 u 2 5 7 4 8 47
IX

X
~ — 50 52 44 40 22 22 8 — 23 17 27 14 13 6 — 127

12 21 14
1 - 55

XI 4 19 6 11 6 4 _ —
1 24 25 9 ] 4 3 1

__ 15 in 5 18

XII

XIII

XIV

416

11

1

359

12

443 412 460 406 628

25 17

507 455 523

45 | 31 42

541 404

19 52

1,10 l

l\

205

15

189

9

173

9

255

3

222 204

1
334 277 2639

XV
1 ~~

"j
!

1 10 4 1 1 20
~

_ __ 1 10

XVI —
j

3 15 5 — — 2 1
1 i

6 21

64 62

~
n

~~ 2
I

1

_
2

1 11 3 _ — 29

XVII 23 38 29 67 45 49 65 77
~ ~

q 26 20

3

41 29 38 45 17 29 39 13 43 357

XVIII 14!) 192 272 1 5 5 L2 I 116 96 93 156 94 110 104 98 138 63 41 36 24 12 33 16 51 59 666
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Tabel 1.

AANTAL WAARNEMINGSDAGEN BENEVENS H AANTAL DAARVAN BEVONDEN REGENDAGEN.

AAXTAt OB8ERVATIEDAGEU. AA \ 1 \ 1 REG1 NDA6EI .

Ja, ,,„ *"* A,, Me, « ":- .... s„,| o c
,|

No
,| Dec.|. ~

1

„,„,
1

** MH. .„„,
!

u* Aug. -] Oc, »«' ,,ec.

XIX
XX
XXI
XXIF

XXIII

XXIV

4 4

50

114

52 84 84 80 93 137 145 114 125 138 99 118 23 25 34 36 22 22 31 15 23 16 36 60 343
i), 83 113 146 75 89 63 65 66 107 73 9$ 27 35 30 35

j

16 17 2 1 6 28 26 258

55

99

21

112

51

145

19

134

8

115

13

132

86

76 127 125' 46 1331

112
|

79 52 59 1
52

10

62 38 44
|

34

6

34 11
j

2

3

7

3 3

16

30

15

21 335

154

178 U2 162

140 14ii 204 206 168 128 126 102 106! 16H 73 61 i 48 48 65 07 107 64 39 46 43 53 744

XXV
88 50 72 109 120 111 162 179 1 120 1«* 102 78 " 86 41 25 41 37 31 40 66 82 69 698

XXVI
o - i j 37 27 74 92 67 65 46 43 22 1 2-9 19 8 34 40 29 25 17 11 219

XXVII 48
26 18 66 99 1 1

6

151 106! 68 13 21 | 9 !• — 12 6
I

21 47 32 27 41
!

19 3 8 225

XXVIII 56 56
j

38

22 31 44

31 38 15 61 48 80 51 94 66| 532 26
j

— — 6 19 4 26 23 26 19 38 29 216

XXIX
XXX
XXXI
XXXII

15 16 29 4 34 46 45; i 28 17
j

12 4 9 9 1
4 13 16 124

32! 21 23 28 26 8 55 2!" 12 20 21 23 5 13 13
|

5 8 7 3 135

286

II 31

260 270

25

289 301

28

397

69

541

35

460

46

521

58 35

612 461 42 7 4:.

24 6 5

147 131 102

8

58 68 59 29 51

10

L24

4

138

5

215

113

1213

xxxin
XXXIV

- - 20

12

9

14

2

2

13

16

18

3

3

29

9

io — —
!

»

311 14 12 131

1 — 1

6
'

3 j
2 2

2 "i

~~ 12

22

XXXV
2

j

iiy 6 12 14 57 38
|

21 28
|

11 6
j

1

i 12 72 220 155 l>

1 1
1

2 2 3 1 1 2 25

XXXVI
XXX VII

XXXVIII
112 55 174 104 95 21 7 ,2

- -
40

21 o

6 19 51 68 420

XXXIX 36 4N 57 60 33 24 30 59 4:j 7(s 48 57 1 is >

5 23 6

-

4

{

2

7 12 14 23 221
XL 4 'S 3! 23 10 25 U 37 4., 13 l2

'^ 1 \ 17 17 4 o 91
XLI

,6 36 « 17 3L 9 23

.1144 ,930 75, 5088 "» »M «. ,,,«,,,,,:,,, c ,u. nu l936 1840 « ,«*, ... 2548 3428 28409



AANTAL REGENDAGE; IN % (REGENWAARSCHIJNLIJKHEID).

Januari. Februari. Maart. April.

j

Mei. Juni. Juli. Augustus. September. October. November. December. Jaar.

Oleh-leh. 37 22 20 32 39 ;j5 30 37 42 44 44 42 35

T<j. Priok. 55 41 34 24 24 2ii 9 16 18 27 44 31

Soerabaia. 61 53 46 38 16 1!) 12 5 5 11 32 55 30

Bandjermassif, 71 61 54 51 43 40 37 39 31 40 56 66 49

Makasser. 70 68 55 34 33 20 14 « 17 45 74 36

Atnboma. 34 3'.) 54 55 \ 65 63 59 64 44 35 18 34 46

I 48 20 32 46 49 37 45 49 48 70 61 61 47

II 31 20 14 33 34 23 39 55 42 51 55 40 35

III 40 36 2L 33 43 26 21 37 33 27 27 43 32

IV 55 35 24 48 45 24 25 29 44 42 38 44 37

VI 39 32 44 52 57 51 51 53 60 73 70 51 54

XII 44 30 44 50 41 43 41 44 45 56 62 47

XVI] 74 68 69 61 78 69 27 47 51 37 69 58

XVIII 64 51 51 41 33 31 13 21 17 46 57 40

XIX 48 40 43 28 24 23 10 20 13 26 61 29

XX 54 52 36 31 24 21 19 3 2 9 26 36 26

XXI 46 55 38 10 2 4 2 24 46 25

XXIII 65 68 40 34 46 48 52 42 50 46

XXIV 57 55 53 47 50 34
|

26 36 41 46 58 47

XXXI 51 50 38 31 19 17 11 6 10 2o
;

30 50 86

XXXIX 33 29 H
| 37

| 64 42 57
j

47 '

1

4U 15 j

29 40 39



GEMIDDELD AANTA KK^EXDAGEN.



REGEXWAAESCHIJXLIJKHEID IN DE ZEEEN VAN DEM NEDERLANDSCH-INDISCHEN ARCHIPEI

«>

=^— , -

Plaats

It
600 34 XIX m 149 23 542 194 36

1 — XX 551 106 19 446 152 34

21! 154 70 58 XXI 624 206 33

159 54 44 XXII 289 50 17 285 104 36 27

236 72 63 xxm 986 420 43 633 324 51 47

6048 i i

31 XXIV
XXV
XXVI

550 215 39

143 64 45

45

22:.2 1233 55 36 XXVII 273 104 38 259 112 43 11

950 347 37 47 XXVIII 81 ; 34 42 275
i 90 33 38

1376 665 48 47 XXIX 138
|

64 46 is 7 71 38 42

1573 533 34 XXX 262 59 23 200 ' 54 27 25

A .'in I 810 32 32 XXXI 2509 356 14 2316 857 37 25

103(1 393 38 37 XXXII 76 8 11 14 4 29 20

25 10 4ii 52 XXX [II 54 11 20 77 11 14 17

L502 798 53 54 XXXIV 148 9 6 62 16 26 16

328 155 47 44 XXXV — __ —
51 27 53 48 XXXVI 126 22 17 38 10 26 22

H)4

27 54

46 44 37

XXX VI

I

XXXVIII 121 37 31

788 324 41

28

NT 40 46 42 XXXTX 249 115 46 324 106 33 39

1391 50 47 XL 155 !
66 43 to

L

19

87 46

49

XLI 264 121 46 165 7ii 42 44

24

2 —
7

£ z :::

58



AFWIJKING DEB BEGENWAAKSCHIJNLIJKHEID VOOfENIGE GROEPEX VAX AAN OF XABIJ 1)E ZEE GELEGEX

PLAATSEN TEX OPZICHTE VAN DIE. GELfENDE VOOR HET AAXGREXZEXDE ZEEVAK.

L II. lit IV. VI. xn. XIX. XX. x XI. xx XXXI. XXX Y

Tehk SettmaKt \Kot

~^~ ~
, y a T J „„„

Medan. Edi. Sabaug. Po he Raja.
//, '"" /""'"

Mi

I
;

;

Januari. 16

Februari. 9 1

'

1 — 1

Maart. Q 3 !

__ l '

{ 14 4 — 14

April. — 3 — 14 — 17 — 1 7 — 4 u g 12

Mei. — 6 — 3 — 4 1 ^ - 3 — 1!> 6

Juni.

Juli.

— 4

— 12

6

— 7

13 8 7 3

j :- 3 =
22

1

6

7

Augustus. 5 14 — 11 5 _
*

(

.

2 j I 6 2

2

October 11
~~ l

4 13 — 11 6

No?ember,
23 13

18

13 12 n 3

December. 4 18 11 12 - 16 4 31 - 1 - 14

April Sept. - 5 4 — 4 6 4 10 1

Oct. Maart. 3
1 11 - 13

De waarnemingen der opgegeven plaatsen loopei



VIJF-JAARLIJKSCHE|])DELDKX. 1880-1904.

West- Midden-

Java.

1880 - 1884 15.8
i

17.4

c I,vs5

= 1800-

1889

- 1804

16.4

16.1

16.5

17.4

1904 16.2 17.3

1885

1884

- 1889 2845

2682

2718

- 181)5

I'.Mhi

1894

- 1899

1904

2673

2708

2793

2438

2532

2765

ost- Zuid-

Sumatra.

Born Celebes.
. Molukken *- Buite„-

Ibezittingen.

Axchipel.

16.0 15.7 l.V 1N(I 15 5 16.1 16.2 16.2

5.4 15/.I

5.6 15.9

111 wi 12

16.8

15.9

16.2

16.6

L6.9

16.5

16.5 i

16.2

16.7

16.7 !

n4 2714

1880- 1904 2756 2627 1750 2946 2753 ,< l53 2358 2382 2366 2678 2504

. L880 1884

1889
,54

! 110 182 165 ll 145 153 146 166 154

~'

1SMH
173 156 115 190 171 119 145 140 148 167 156

lS'f
16? 152 109 195 160 194 138 148 142 168 153

1904 171 153
•

111

184

163

163

17; 125 136

144

157 147

152

Aai

ml 24 24 26 18 10 17 9 74 61 135



KIHZE NOTIZEN IHKK FJS. HK l.)ES IAYA-MEERE8

1. Histiophoritkw run Batavia.

Am 15 te" Marz dieses Jahres (1907) sah ich auf cler Fisch-

markt zu Batavia ein Exemplar einer Hutiophorus-kxX,

wohl H. orientate Temm. u. Schleg., von etwa l 3/, Jr.

TotaMnge. Ich konnte das Tier nicht bekommen und kann

keine nahere Beschreibung geben. Am TV~ ,,n Marz warden

aufs Neue zwei Seglerfische zu Batavia angebraeht, jetzt

cine Tetraptur us-Art, welche ebenso wie dor Ilistin/thartis in

einem „Sero" (Fischzaun) in der Bai von Batavia gefangen

waren. Das grossere der beiden gelangte in meinem Besitze

und befindet sich jetzt ausgestopft im Museum zu Buitenzorg.

Ausserdem besitze ich noch ein kleines Exemplar eines

Tetr«r f,irns (etwa s.j cM. Totallange), welches am 22tM Marz

1906 auf derselben Weise und an demselben Orte gefangen

wurde. Die Malayischen Fischer von Batavia kennen die

Mere miter dem Namen „ikan lajar" (Segeliisch).

Da die Synonym ik der Tetrapturus-Arten noch wenig

sichergestellt ist, lasse ich zunachst eine Beschreibung des

grosseren Exemplares folgen:

D: XXXVI. 7. A: XII. 6. F: 19. V: 2.

Die Hohe des Kbrpers geht 6Vg mal in die Totallange.

Kopfprotil allmahlich bis zur Rikkenflosse ansteigend. Die

Lange des Schwertes (vor dem Munde) ist etwas kleiner als

die Kopfhohe und erreicht die Hiilfte der Librigen Koprlange.

Letztere betragt 1

/ 5 der Totallange. Die Lange des postorbitalen
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Kopfabschnittes geht zwei mal in die der Schnauze (mit dem

Schwerte). Schwert abgeplattet, breiter als hoch, unterseits

etwas weniger konvex als oberseits. mit abgerundeten Seiten

;

die Unterseite ist mit sehr kleinen. die beiden Seiten je

mit einer Binde von etwas deutlicheren Zahnchen bedeckt.

Das Auge steht genau in der Mitte des Kopfes (das Schwert

nicht einbegriffen), seine Lange ist
l

j b der Lange des postor-

bitalen Kopfteiles. Der Oberkiefer reicht mehr als cine

Augenlange nach hinten von der Orbita.

Schuppen lanzettlich. Laterallinie sehr undeutlich.

Die Hohe der ersten Riickenflosse ist kleiner als die

Kdrperfabhe und betragt etwa ~/
5 der totalen Kopflange; die

Basis dieser Flosse, sowie die der ersten Analflosse, ist in

eine tiefe Hautfurche eingesenkt, Die 2. Riickenflosse und

die beiden Analflossen ausgescknitten; der letzte Strahl von

D 2 und A 2 verlangert. Die Brustflosse ist langer als die

Hohe des Korpers aber ein wenig kiirzer als die Lange des

Kopfes von der Spitze des Unterkiefers ab; sie geht 1,7 mal

in die totale Kopflange und etwa r
'

,

6 mal in die Lange der

Schwanzlappen. Die Bauchflosse ist mehr als zwei mal kmz.i

als die Brustflosse und erreicht nur l

/4 der totalen Kopflange.

Die beiden Schwanzleisten sind sehr hoch, die obere ist die

hohere.

Oberseite dunkel blaugran. Unterseite heller; weder weisse

Streifen noch schwarze Flossenspitzen.

Das Tier war ein Mannchen. Keine Appendices pyloricai-.

Schwimmblase zellig, enorm gross, sich bis hinter den Anus

erstreckend. Der Magen war leer.

Totallange

Hohe

totale Kopflange

Schwert

postorbitaler Kopfabschnitt

Augenlange

Abstand Auge bis Nasenloch

± 390 cm.



Abstand von der Spitze des Schwertes bis zum
Hinterende des Oberkiefers 90 cm

1. Ruckenfl.
| f ;

sste mhe 49 „

'

I Hohe .Jos hinu-ren Abschnittes 7
Lange der Brustflosse 70
Lange der Baucbflosse 29
Hohe der Schwanzleisten 4 un(j 3

Man hat mehrere ZWrap*«™*-Arten aufgestellt, die aber
wohl, wie L iit ken 1

) vermutet, auf einige wenige Spezies
zurfickzufuhren sein diirften. Wie dem auch sei, das oben
beschnebene Exemplar ist gewiss identiscli mit dein schon
aus dem Indischen Ocean bekannten T. brevirostris Playf
and Gthr., mit dessen Originalbeschreibung 2

) es sebr gut

Erst vor wenigen Jaliren haben Jordan und Snyder a
)

zwei neue Arten von Japan beschrieben, von welchen die
eine, 7 muzara, ganz naht- vmvamlt. i,,1K „!,.„, i<I,. f ,tis,li
mit T. brecrmtn* sein diiifte. Ich finde in der Bi'seli.vibun-
wenigstens keinen wichtigen Qnterschied zwischen diesen
beiden Arten. Jordan und Snyder geben zwar nach
Day an, dass /,w/,Wr,, langere Ventralflossen haben sollte;
"^1. dor Ond.nlbeschreibung ist dies aber nicht der Fall
imd sind die Bauchflossen sogar noch etwas kiirzer als bei

Falls diese Differenz in der Lange der Bauchflossen ein
Artmerkmal darstellen sollte, so warden demnach die von
Day beschriebenen Exemplare nicht zu brevirostris gehoren
Es scheint mir aber, dass es sehr wohl ein Altersi.nterschied
sein kann (Day's grosste Exemplar war nur 1,32 M. lang,

2
) Fishes ,.f Z,nz;i-;,r.'

1

".;!'."[,! ^'Tuf >.''

T^ZL-lh'n' UlJn
sprechrMi iihri^'iis die Auroivn ^lb>t die \ >n .... i' r
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das Exemplar von PI ay fair 3,15 M.). In dieser Beziehung

ist wiehtig. dass auch das oben erwahnte zu Batavia gefangene

junge Tier von etwa 85 cm. Totallange ') relativ langere

Bauchflossen hat, dazu kurzere Brust- uinl lmhere Iiiickeii-

flossen, Merkmale, worin Day's Beschreibung ebenfalls von

derjenigen von Playfair abweicht. Das Auge ist beim jungen

Tiere '/a des postorbitalen Kopfabschnittes. wie Day augiebt.

wahrend das Exemplar von Playfair nach der Abbildung mehr

mit den erwachsenen Tiere von Batavia iibereinstimmt.

Die iibrigen wichtigsten Merkmale. worin sieli das junge

Tier von Batavia voni alten unterscheidet. sind die folgenden:

D: XXXIX. 7. A: XIII. 7. V: 3.

Totallange etwa 8 3
/4
— 9 mal grosser als die Hohe. Der

Oberkiefer iiberragt das Auge nur wenig nacli hinten. Seitenlinie

deutlich. Die Schuppen sind diinn. dachziegelig gelagert und

sehen daher wie normale Schuppen aus. Die Strahlen der

ersten Riickentlosse nebmen bis znm vierten in Lange zu;

dieser Strahl ist etwas lftnger als die Korperhuhe und fast

die Halfte der totalen Kopfliinge; die folgenden Strahlen

werden wieder etwas ktirzer bis etwa zum elften, dann

wiedi'i- 1 anger, sogar langer als der vierte, wahrend die

hinteren sich wieder allmiihlich verkurzen. Von der ersten

Afterflosse sind der dritte und vierte Strahl die langsten.

Der zweite Strahl der Bauchtlosse eiToicht gt-rade den Anus

und ist so lang wie der Kopf ohne Schwert; der erste Sirahl

ist sehr kurz, der dritte noch kttrzer und durch eine deutlichc

Haut vom zweiten getrennt. Die Brustflosse ist kurzer als

die KOrperhShe, wenig langer als der postorbitale Kopfabschnitt

und erreicht noch nicht -
,-,

der Lange der Bauchtlosse.

Schwanzleisten niedrig.

Dieses junge Tier konnte eiuer anderen Art angelx'iren als

das oben beschriebene. Wah ir es mir
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jedocli. (lass die aufgezahlten Unterschietle bloss Altersdif-

feronzen darstellen ]

) und dass T. brevlrostris sich daher

init dem Alter ziemlich stark andert, besonders durch niedrigor

werden der Riickentlossen. durch Verl&ngerung der Brust-

iind Verkiirzung der Bauchflossen. In diesen Charaktereii

neigen die envachsenen Tiere mehr zu Xi/>hi«* bin als die

jungen.

2. Die Xuhrunij nm Rhiitodoit t;//>ia<* Smith.

Bhinodott h/picus wird fiir den Indischen Archipel am
ersten erwfthnt durch Max Weber "), der ihn with rend

der Siboga-Expedition in der Buton-Strasse antraf. Dieser

seltene Haitisch komnit audi iui Java-Meeiv vol : am 7
ten Mai

1907 wurde auf die Fiselmiarkt zu Batavia ein Exemplar

angebracht von 5,75 M. Lange, welches von Fischern in

der Bai van Batavia mit Harpunen getotet war.

Im Magen t'and ich nirhts als kleine Septo-Schalcn und

einige kleine Fische (Gobiiden, Saurida). Dieser Befund

bestatigt die Wrmutung von Bridge :!

), dass die Xahrung

von Bhinodon animalisch sei und nicht, wenigstens nicht

ati^sfhlifsslich ans Allien bestehe, wie man gewohnlieh an-

nimmt (sieh Glint her, Introd. Study Fishes, 1880).

~) siboga-'

3
J

Fishes,



DE NIEUWSTE ONDERZOEKINGEN OVER HET
PTTHECANTHHOPUS-VHAAGSTUK.

De lange strijd over de systematische plaats van den

Pithecanthropus is ten gunste van Prof. E. Dubois beslist. De

anthropologen hellen algemeen tot de meening over, dat de

Pithecanthropus inderdaad een tusschenvorm tusschen mensch

en aap is. De Pithecanthropus met een schedel-capaciteit

van 850 staat onder den mensch uit het Neanderdal met

1230, maar boven den aap, wiens capaciteit meestal geen 600

bereikt. Zijn bregma-hoek van 37,5° nadert dien van den

Neanderdalmensch van 47,5° en ligt ver van dien der apen,

waarvan Macacus en Gorilla een bregma-hoek van 19°, de

Orang-oetan een van 24° hebben. Voor de meening, dat hij dicht

bij den mensch staat, pleit de sterke ontwikkeling van de

3 de onderste hersenwinding, de taalwinding van Broca. Geen

ernstig denkend geleerde zal tegenwoordig den Pithecanthropus

de plaats tusschen mensch en aap ontzeggen.

Anders staat het met de bewering van Prof. Dubois, dat de

Pithecanthropus ook een UmchenUd in de reeks van voor-

ouders van den mensch zou zijn en de kloof tusschen mensch

en het geslacht der apen zou overbruggen. De

van deze kwestie van zulk een algemeene en verstrekkende

beteekenis was onder meer het doel, waarmede de

,-Pruisische Academic van Wetenschappen de Se-

lenka-expeditie naar Java zond. Mijn taak was het. door
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uitgebreide geologische en palaeontologische onderzoekingen,

voornanielijk op de oude vindplaats in Trinil, verder echter

ook in andere deelen van de Residence Madioen evenals in

Rembang, Kediri en Soerakarta dit doel te bereiken.

De beslissing van deze kwestie berust op de bepaling van

den ouderdom der Kendt-nirohi^vn. walker onderste laag de

ovoiblijfselen van den Pithecanthropus bevatte. Want is.

zooals I.) i c.ois zich uitdrukt, de Pithecanthropus de „Erzeuger"

van <\cn menscli seweest. dan mort hij ouder dan de oudste

niensch. d. i. ten minste jongtertiair, derhalve plioceen, echter

aiet jonger en diluviaal zijn. Vele geologen zijn geneigd,

in strijd met de meening van Dubois, eeu diluvialen ouderdom

aan te nemen. zomler dat tot nu toe bet bewijs geleverd

is. Het is zeker te benviuen. dat men in de laatste javen

beproefd heeft. de onbetwistbaar gvoote verdiensten van

Prof. Dubois te verkleineu. De raeeste menschen wet en in

het geheel niet, onder welke moeielijke omstandigbeden dit

kolossale en kostbare rnateriaal verzameld is. Wanneer ik

hier openlijk als verdediger van den man optreed, die door

zijn ontdekking zulk een verstrekkenden invloed op de nog

jonge anthropologisehe wetenschap heeft uitgeoefend, dan

komt dat ook voort uit een gevoel van dankbaarheid voor

de inlichtingen en vingenvijzingen. die hij mij gegeven heeft,

voor ik de reis naar Java aanvaardde. Wanneer mijn onder-

zoekingen tot een ander resultant leiilden dan die van Dubois,

dan ligt dit aan de vorderingen. die sedert het begin van

het laatste decennium tier vorige eeuw de onderscheiding

van de afzonderlijke tertiaire en diluviale formaties heeft

gemaakt.

Aan de onvermoeide vlijt van Maktjx. die het uitgebreide.

door Juxghuhx en Verbekk verzamelde rnateriaal determineerde.

is het te danken, dat er op Java ter/ewroonJh/ punteii bestaan,

van welke men kan uitgaan ter zekere bepaling van den

ouderdom der aardlagen.

Voor mijn geologi<i-lu- oiid.-rd"m^Vpaliiig vormen de door

Maktiv als plioceen gedetermineerde mergellagen van Soden,
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Westelijk van Trinil, het vaste uitgangspunt, Op de raiocene

krijt- en kleimergels met naar boven tusschengevoegde

tuf- en conglomeraatbreceien ligt een reeks van lagen, die

van beneden naar boven uit de volgemk- aan fnsMeli'ii iijk<'

gesteenten bestaat: kalksteenbreccie. grijsblauweu kleimergel.

met kalk- en glaukoniet-concreties, rijk ami foraminifeivu.

vervolgens afwisselend lagen van koraalkalk, kalksteen, ko-

raalzand, kalk-, krijt- en kleimergel. Uit laafstgi-nonmle laair

is voornamelijk de groote molluskenverzameling van Martin

afkoinstig. Door het onderzoek van het koraalzand en de

kovaalkalk kon ik het beeld van de fauna belangrijk aan-

vullen. De totaal-indruk komt overeen met dien van de

koraaleilanden, die voor de Noordkust van West-Java liggen.

Over deze in hoofdzaak onderpliocene kalketages ligt een

breccienlaag, die van de onderste door een zeer opvallende

azuurblauwe klei en een bonte, sterk verkalkte breccie ge-

scheiden is. De dikte van deze breccielaag is zeer verschillend

:

ze is in het Westelijk gebied van het Kendenggebergte slechts

onbeteekenend, vormt eehter in de Westelijke Pandanketen

hier en daar het geheele gebergte. In het algenieen bestaan

deze breccien uit een onderste laag blokbreccie en een bovenste

laag. fijnkorrelige tufbreccie, die soms een zeevorming, soms

een landvorming is en dan overblijfselen van den Stegodon

bevat. Dikwijls gaat de terrestere tufbreccie langzamerhand

door opname van kiezel en one1 -- >'

conglomera;

Kendengolagen liggen nu <>t onmid.lelli.ik <>p ,!» rnminm. ...

komen kuujtamerhmul uit de cunglomeraatbivccie te vooi^clujii.

Deze opeenvolging van lagen van di

en met de Kendengolagen kon ik in hel

rivier op 6 punten op dezelfde wrjze terns

van Trinil li^en in de groote rivierbocht ten Xoorden van

Trinil de Kendengolagen ten deele op onderpliocene koraal-

kalk (Papoengan-Guiljith) of op bovenpliocene tnfbreccien. f -' 1

n de Solo-

l ilf sti>„-ek

el ten Westell en Xomwesteii

bovenplic ti,.,, l HI \ l-
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der lagen komt dus een discordant door erosie voor. De door

Dubois vermelde tusschenlaag van karde klei is slechts een

locale vorming boven de tufbreccien. De profielen van de

tigging der lagen ten getale van ongeveer 60, die ik in het

gebied van de Solo en haar bijrivieren opgenomen heb,

bevestigen, niettegenstaande de dikwijls sterke afwijKingen

in de ligging der lagen, de aangeduide volgorde ook in details,

veromloven ons zelfs gcwichtige L:vvolgtrekkingen te maken

over afzonderlijke processen ten tijde van den Pithecanthropus

en later. Vohjrn* het roorafijaamlr is h<t «a« (jcen tieijfel

onderhcriy, (hit <h> f-'it/iecdnthropiis joityer <l<ot de borciipli'K-' ne

formatie, met a tide re iroorden xit het d'dxviale tijdi^rk maet

zijn.

Voor ik nu verder inga op de andere bewijzen en een

meer speciale bepaling van den ouderdom, wil ik in het kort

een en ander meedeelen over de Kendengolagen zelf. De

itidruk, dien ik evenals de raeeste andere geologen bij de

eerste beschouwing van de Kendengolagen gekregen heb, is

dezelfde als dien men gewoonlijk bij de groote lengtedalen

van de Noordduitsche vlakte ontvangt. De Solo-rivier heeft

diep in de Kendengolagen een bed uitgegraven en vertoont

duidelijk verscheidene rivierterrassen boven elkander, zoodat

men een oud daldiluvium voor zich meent te hebben. Deze

indruk verdwijnt, wanneer men de lagen voorbij Ngawi,

waar de Solo-rivier i 1 wars door de jongtertiaire heuvelketen

naar het Noorden stroomt, verder naar het Oosten volgt.

Hier ontbret'kt wdwc dalvn'ming: d<> Kemh-ngolagen -lijgen

in de voorbergen van de Kendengketen omhoog, vormen

eerst een vlak stijgend, later heuvelachtig terrein, nooit

bedekken ze hier de tertiaire heuvels geheel. Nog verder

naar het Oosten in het Pandangebergte rerheffen ze zich

tot 150 M. boven de Solo-rivier bij Ngawi. Ze vormen het

golvende, heuvelachtige voorland van den Pandan.

In het geheele gebied bestaan de Kendengolagen uit meer

of mindei andi'sit'ti<rh»> tuizandstecnen

met of zonder lapilli en puimsteenbrokken, soms uit los
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tufzand en grint, soms uit lapilli en puimsteentuffen met

ingevoegde kiezelbanken, die niet zelden dikke conglomeraat-

beddingen vormen.

Er zijn duidelijk 3 verschillende periodes te onderscheideii.

waarvan de middelste zich door haar kleigehalte onderscheidt.

locaal varieerend, maar gelijkblijvend in den geheelen Kendeng

en Pandan. Hoogst karakteristieke lapillizandsteensoorten,

puimsteentuflen en tufbreccien met Uniones, Paludinae, Lim-

naeae, Ampullaceae, Melaniae maken een verdere onderscl aiding

mogelijk. De Kendengolagen zijn ongetwijfeld het afzetprodukl

van een rivier, de Oer-Solo, die de getransporteerde vulkanische

uitwerpselen in den vorm van zandbanken en dalterrassen

afzette.

Uit de struktuur van de afzetsels, vooral uit die van de

kiezelmassa's is duidelijk een van het Weston naar het

Oosten loopencle stroomrichting te herkennen. Zij strekken

zich uit tot aan den voet van het Kendenggebergte, loopen

naar het Zuiden naar de vlakte tamelijk snel wigvormig uit

en bezitten meest op een afstand van 5—6 K.M. van het

gebergte nog slechts een dikte van eenige M. De van het

Westen naar het Oosten loopende strook, het bed van de

Oer-Solo, strekt zich langs den Zuidvoet van den Kendeng

en den Pandan uit, gaat tusschen laatstgenoemden en den

Wilis door naar Kediri en zet zich verder voort in de hel-

lingen van den zich hieraan aansluitenden lagen, ongeveer tot

Soerabaija loopenden heuvelrug. De Oer-Solo volgde dus vroeger

in Kediri het stroomgebied van de Brantas en Hep ten Zuiden

van Soerabaija uit in de Madoerazee. De wijze, waarop de

oude zandbanken van de Oer-Solo afgezet en hoe ze gelaagd

waren, kon op vele punten in kaart worden gebracht.

Het eigenaardig optreden van klei in beddingeii. klompen

of dunnere onregelmatige stukken, de snelle afwisseling van

het kleigehalte van het gesteente, het voorkomen van plan-

tenlagen en de verdeeling daarvan in den Kendeugozandsteen

pleiten vooreen veelvuldige meer- of moerasvormige verbree«liu£r.

evenals voor een herhaalde verplaatsing van de rivierbedding.
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Hetzelfde volgt ook uit het afwisselend optreden van kie-

zelbeddingen in de zandsteenmassa.

Heeft do wijze van ligging van de Kendengolagen haar

outstaan in het diluviale tijdperk reeds waarschijnlijk

gemaakt, dit wordt tot zekerheid door do zicli daarin be-

vindende overblijfseien van [danten. Ken vorgelijking v.tn

de fossiele flora met de door mij verzamelde flora van de

vlakte van Madioen, van dea Kendeng, den Pandan en den

Lawoe evenals met de mij door het Departement van Land-

bouw afgestatie verzanieling van boombladeron van den

Wilis leverde als resultaat op. dat er 2 planter)gordels

voorhanden zijn. De eene omvat de bovcnste plantenlagen

No. I, 2, 3 (de bovenste planteogordel) ; de tweede No. 5

(de onderste plantengordel), terwijl plantenlaag No. 4 den

overgang vormt tusschen de beide andere. Beide plantengordels

worden gekarakteriseerd door het aanwezig zijn van boomen

en struiken. In den bovensten plantengordel komen op in

het oog vallende wijze overwegend voor, zoowel ten opzichte

van het getal der individuen als der soorten, de geslachten

Qnerrus en Castanea. ilaarnaast bevinden zich slechts weinig

minder dikwijls de Laurinme met het meest voorkomend

geslacht Litsea benevens Lauras, vervolgens van de Jug-

landeae het geslacht Engelhardtia: van de Meiiaeeae I)gso.rg!<>t>.

Even karakteristiek als de boomen zijn de struiken. Onder

deze moeten wij als typiseh voor deze zone de Comaceae

met de geslachten Comas en Iknthamia noetuen. waarbij nog

Ericaceae en Mgrtaceae komen. De ongelukkigerwijze sterk

verweerde Mospaddestoelen voltooien het beeld van een

afgesloten, goed gedetermineerdon plantengordel. Al/e geaoewde

[thniftH lirhooreit tegeittroordig zoinler nitzonder'nig tot de derde,

de koelere plantenzone, die zirh rolgen* Jaagiiahns iaddling >»or

Java beperkt tot den gordel ran 1500-2500 M. boven den

Spiegel der zee.

De vijfde. onderste plautonluag is even stdierp l

als de bovenste en we! door het overheerschen van /''-//>

lia.trb'ij komen Proteaceae en Dipt* ><»>u-varun . die tegenwoordig
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zhh uitstrekken tot hoogten boven de 1000 M. Wider beviu-

den zich in deze, evenals in de middelste plantenlaag (No. 4)

de boomsoorten DiUenht. Miehelia en Magnolia, die insgelijks

tot een lioogte van meer dan MOO M. stijgen. Ken vooral

wegens haar talrijke parallel loopende bladnerven in net

en middelsten plautengordel is Eugenia, eon sterk aan de

Japansche conifere Gingko bilaba heiinnerende loofboom ').

De voorhanden zijnde bladeivn van dit geslachl komen overeen

met Eug. jambulana (Lam.) ait den eersten plantengordel,

vooral doordat zij dezelfde hartvormige aetioleeringen aan

de uiteinden der bladeivn vertnonen. Slechts een blad met

een punt, dat uit de middelste laag afkomstig is. zou tot de

zeldzame Eugenia .detritions (Val.) kunnen behooren, die op

hoogten van 1300 M. gevonden is. Bij een ander van de

aanwezige, niet ingesneden bladeren zou de punt heel goed

afgebroken kunnen zijn. Eugenia jumhulano is daarom waar-

sohijnlijk te beschouwen als een overblijfsel uit een warmere

peri< >dr. Knqmi'i <lrscii>i'i>ts als een door een koeler klimaat

ontstane nieuwvorming, die tegenwoordig nog op de bergen

overgebleven is. AUe overige planien van de benedensie en

ten <heh ooh van de middelste zone behooren tegenwoordig tot

iirh uiWreli ran 700-lofH) M. hoogte.

Ofschoon beide gekarakteriseerde plantengordels afzon-

derlijke typen vormen, gaan toch sommige soorten van de

eene in de andere over. We komen dus tot het besluit. dat

we met flora's te doen hebben, die tegenwoordig voorkomen

aan de onderste grens van de koele en aan de bovenste

irrens van de gematiede plantenzone. Daar nu in de Trinil-



ongegrond, dat de planten misschien door de bergbeken en

rivieren van de hoogte van den Lawoe naar het gebied van

de Oer-Solo zijn gevoerd. Niettegenstaande ik ijverig gezocht

beb, beb ik zelfs geen stukken van de toch in het oog

vallende bladeren van de Djati- en Plosobosscben kunnen

vinden.

De gemiddelde temperatuur voor deze hoogten schommelt

tusschen 16 en 21° C. Rekent men voor de tegenwoordige

temperatuur van de vlakte van Madioen 24—28° C, dan zou

de temperatuur in den oudsten Kendengotijd slechts 6—8°

lager geweest zijn. De overgang van een gematigde tot een

koelere zone (van de onderste tot de bovenste laag) doet een

langzaam dalen van de temperatuur veronderstellen. De

onderste plantenlaag bedekt nu evenwel de Pithecanthropus

laag uniniddrllijk v\\ gaat er in over. Men zal zich dus wel

niet vergissen, wanneer men aanneemt, dat er ten tijde van

den Pithecanthropus een temperatuur geheerscht heeft, die

slechts 3—6° C. lager is geweest dan de tegenwoordige; gemid-

deld dus 19-23° C. bedragen heeft. De Pithecanthropus heeft

>his iraarsehijnlijk hi een tijd f/eleefd, die den oreryany mni/f

tusschen pliueeen en d ihirimii. in. u. ir. in de pleistocene periode,

een korte periode, die on geveer overeenkomt met den Euro-

peeschen praeglacialen tijd. De flora bewijst, dat in den

ouddiluvialen tijd een temperatuursdepressie van gemiddeld

1500 M. bestaan moet hebben, als men zich baseert op de

plantengrenzen van JVnghthn. Mijn op den Lawoe verzamelde

planten vergeleken met die van de 3 bovenste plantenlagen

leiden evenwel tot het resultaat, dat de Kendengoplanten

op hoogten van 800—1400 M. groeien. De depressie zal

dus slechts gemiddeld 1100 M. bedragen hebben.

Tot geheel dezelfde iivvolgtrekkiugon komt men, wanneer

men het dalen run de sneeine- en ifletseliayrms in drn oud-dilu-

vialen tijd in de centraal-Afrikaansche en Zuidamerikaansche

hooggebergten, die onder overeenkomstige omstandigheden

zijn ontstaan, ter vergelijking gebruikt. Hier ligt tegenwoordig

de sneeuwgrens tusschen 4500 M. <n (>0uu M.. tU- glutschergrens
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tusschen 4000 en 5000 M., terwijl ze in den oud-diluvialen

tijd 900—1000 M. lager reikten. Men zal zicli derhalve niet

vergissen, wanneer men voor Java op grond van de overeen-

steinming van de beide feiten voor het oud-diluvhim de onderste

sneeuwgrens op circa 3400—350(1 M., '1? onder^e yhtxchrrtiren*

op :U)0() -:il()<) M. stelt. Derhalve komt de 3200 M.

hooge top van den Lawoe in de diluviale gletscherzone te

liggen. Misschien zon het de moeite loonen, de oude neven-

vulkanen van den Semeroe en den Slamat, Java's hoogste

bergen, voor de glaciate vormingen te onderzoeken. Op den

Lawoe heb ik geen zekere sporen van gletschervorming kunnen

vinden. De ten deele belangrijke, met vulkanische produkten

beladen diluviale rivieren kwamen blijkbaar plotseling van de

met sneeuw bedekte vulkanen en richtten groote verwoes-

tingen onder de dieren- en plantenwereld aan. Wanneer men

tegenwoordig de hoofdmassa van de fossielen in de grove

lapilli- en puimsteentuflagen. evenals in de congtomerateii

vindt, mag men niet concludeeren, dat ze gedood zijn door

nederkomende vulkanische uitwerpselen. maar dat tUjkririemi

dieren en planten meesleepten en het zandmateriaal naar

de grootte van de korrels sorteerden.

Voor den diluvialen ouderdom van den Pithecanthropus

zouden nog een reeks van andere bewijzen aangevoerd

kunnen word en.

De volgende wil ik nog vermelden. Lateriet is, zooals

bekend is, een specifiek tropische vorming. De roode ijzer-

hydroxyden van de laterieten ontstaan uit oxydzouten. De

diepere niet verweerde kleilagen van de Kendengolagen zijn

blauw gekleurd door ijzeroxydcarbonaat, dat in de diepte

door sterk koolzuurhoudend water hier en daar in geel

hydroxyd is veranderd, terwijl aan de oppervlakte latenet-

vorming optreedt. Door een tropische rivier kunnen geen

oxvdulcarbonaathoudend kleislib maar slechts laterieten af-

geiet worden, terwijl de echte kleisoorten, die in de Ken-

deno-olagen voorkomen, slechts in koudere kliuiatni kunnen

ontstaan. Tot dezelfde gevolgtrekking geeft het aanwezig
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zijn van onverweerde, niet ontlede veldspaten in den ande-

sietischen, niet, verweerden Kendengozandsteen recht. In

de tegenwoordige tropische rivieren vcrgaat hot veldspaat,

vonral lift hitT in aannierking konieiul k,tlk tuttionvel< !spa,i\

reeds in weinige dagen, men zou kunnen zeggen, in weinige

uren. Het afzettcn van dit andesiettufzand kan dus slechts

in een koeler klimaat plaatsgehad hebben.

Uit bet feit, dat de Pithecanthropus uit de oud-diluviale

of beter gezegd uit de pleistocene periode afkomstig is, volgt,

dat hij een ttjthjatoot ran dm Dtentch was, dus niet een

voorvader en een tusscheulid tusschen mensch en het apen-

geslacht zijn kan. Het gevonden dijbeen raoet volgens mijn

meening eerder van een palaeolithischen mensch dan van

een aapmensch afkomstig zijn. Men kan echter met een

zekere waarschijnlijkheid zeggen, dat de Pithecanthropus

zich later dan de Hylobatides heeft afgescheiden en dat de

Pnhu'opitlu'cus van de Siwaliklagen van Indie, die reeds eenige

metis, helijke kenteekenen vertoont, zijn voorvader geweest

is. Den stamvader win het mensdieli.jk gcslaeht moeten we

in een tertiairen ^Pithecanthropus" zoeken.

Dezooevengegevenuiteenzettinu^n eiVf r di-n Pitta r,mtliro|>us

van Trinil vinden een nog stevigere basis in de <>ntte\kl-r-

h/tu^/fSthioltH/s ran den hido-Mahisrheti Anhipel, in het

bizonder van Java. De vormingsprocessen van de Kendengo-

lagen, het verschijnen van den Pithecanthropus op Java en

de hem vergezellende. door Dubois' onvermoeiden arbeid

gcnoegzaam bekende fauna is het resultaat van een reeks

van gewiehtige geberg jsen. Het eilandJava,

zooals het zich nu aan ons voordoet, is het produkt van drie

groote gebergteplooiingen en daarop volgende verzakkings-

en verbrokkelingsverschijnselen. In nauwen samenhang met

deze tektonische gebeurtenissen staat het vulkanisme en de

vorming van zee- en landgesteenten. De plooi van den

grooten Birmaanschen gebergteboog, die van hel

vastland zich over Sumatra, Java, de Kleine Soenda-eilanden

\-A tot a Xi. v-(j in« • uitstrekte, veroorzaakte



glomerate

aan het einde van de miocene periode een tangzamerh;uui

zich naar het Zuidoosten en Oosten uitstrekkende vorming

van land. Bij het begin van den pliocenen tijd vormde

Sumatra verbonden met West-Java een continent. In dezen tijd

valt dus ook de vorming van de kolenlagen in deze streken.

West-Java was een met groote moerassen bedekt vlakland.

Vulkanen ontstaan in den pliocenen tijd en veroorzaken

het ontstaan van de hoogst karakteristieke tufvormingeii. die,

zooals reeds JrxonniN vermeldt, vele verkiezeldeboomstanimeii

bevatten. Door nadere onderzoekingen kon ik constateeren,

dat deze tuffen meest, vooral in Bantam, door rivieren bijeen-

gespoeld zijn, op dezelfde wijze als de Kendengolagen van

Midden- en Oost-Java. Een in het oog vallende overeenkomst

bestaat daartusschen en tusschen de Kendengolagen in het

Pandangebied. Het lapillizand

steenachtig hard, dan weer los e

bevatten dikke en dunne kleibanken. Waarheen men zich ook

wendt, vooral in het middelgebied van Bantam, overal vindt

men plaatsen met duidelijke zandbankstructunr naast landvor-

mingen. Ongelukkig worden hier wel overblijfs.-len van planten.

maar geen beenderen gevonden; een landslak (Helicinae)

getuigt van de terrestrische natuur van deze afzettingen.

In denzelfden tijd, in den onderpliocenen tijd vormden

zich op de onderzeesche voortzetting van de bergketen in

Midden- en Oost-Java koraaleilanden. De vorming van
?

t

gebergte ging door en vertoonde zich duidelrjk tegen het

einde van den pliocenen tijd door twee evenwijdige plooien,

waardoor Oost-Java een eiland werd. De spanning, die

ontstaat tengevolge van het naar binnen draaien van de

plooiings-keten. de torsie, veroorzaakt een scheuring van de

la<ren in denzelfden zin als de draaiing. Teg

ontstond door inzakking een geheel Java door*

„Graben", aan welks Zuidrand, den buitenrand van de plooi.

een duidelijk si/steem ran torsiebarsten ontstond. Deze oudere

torsiebarsten bewerken op de plaatsen, waar despleten^w

naderen, het opstijgen resp. h<
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tiller vorniing van oudere elt'usieandesieten <

ulkanen.

Deze processen verklaren het ontstaan van de in rijen gelegen
cttlhoirn { )V den Zuidelijken torsierand evenals van ertsgangen.
Bij het begin van de landperiode in Midden- en Oost-Java,
op het einde van den boven-pliocenen tijd hadden alle rivieren
van Java nun loop van het Westen naar het Oosten, tot
de vulkanische uitwerpselen hun den weg versperden en
nieuwe diluviale dalen door erosie gevormd werden.
Met den diluvialen tijd begint de afzetting van de Ken-

dengolagen door de Oer-Solo in het groote Javaansche
jongpliocene lengtedal. Het materiaal voor deze lagen leverde
de jongpliocene Koekoesan en de pleistocene Wilis, want de
Lawoe bestond toen nog niet. Bij het begin van het oud-
diluvium had Java niet slechts een geheel anderen vorm
gekregen, maar bij het intreden van de koudere periode
kreeg het land ook een andere fauna en flora. De Siwalik-feuna
Vim In. lie was bij het begin van den pliocenen tijd reeds
over Sumatra tot West-Java doorgedrongen; nu bij het begin
van de diluviale periode breidde ze zich over het overige
Java uit. De Indische Narbadda-fauna volgt in den diluvialen
tijd larnrs denzi-lfden weg de eerstgenoemde. Hierdoor wordt
het optreden van oud-indische typen verklaard, in het bijzonder
van den Stegodon in de Kendengolagen. Zoo kwamen Fells,
Hyaena. Elephas. Taping Rhinoceros. Bos banteng, Bos palae-
ualicns. Bnhelus, Anoa, Axis. Germs, Sns. Hippopotamus. Manis.
de Testudinates, en de Krokodilachtigen, die in de Kendengo-
lagen gevonden worden, op Java.

^

Op deze reizen zal uit den Palaeopithecus van de Indische
Siwalik-heuvels de Pithecanthropus ontstaan zijn.

Een nieuwe gebergteformatie begint op het einde van het
oud-diluvium in Birma, zooals reeds door Volz werd gecon-
stateercl, gaat langs de Andamanen, Nicobaren, de Nias-Menta-
wei-eilanden, Engano over West-Java naar Madoera en wi-bin.lt

door het Kangean-eiland het Zuid-Westelijke stuk van Celebes
met Java. Een andere bergketen scheidt zich in West-Java
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van deze af, treedt net eerst zelfstandig op aan den Oostvoet

van de Merapi-Merbaboe-vulkaangroep, vomit de lieuvelketens.

Kendeng, Pandan. en haar zich tot Soerabaija iritstrekkende

voortzetting en vormt over het Paternoster- en Salcyeroiland

een nieuwe brug naar het Zuidoostelijk stuk van Celebes. De
lagen van den Kendeng en den Pandan met inbegrip van de

Kendengo-vormingen werden geplooid, opgeheven en onder

vorming van nioiiwc torsirspleten verbrokkeld, verworpen m
over elkaar geschoven. In het Pandangebied ontstaat ten-

gevolge van het uiteengaan van de beide lengteplooien een op

een „Graben" gelijkend instortingsgebied met zich horstachtig

verheffende, staangeblevene schollen. De onde groote tor-

siespleten scheuren opnieuw open en daarop verhefr'en zich de

middeldiluviale vulkanen, n. 1. de Lawoe en in dePaiulanketen

zelf, de Pandanvulkaan en in haar parallelketon de Lawang.

Aan de Zuidknst van Java zinken echter groote landmassa's

weg en vormen de steile helling naar den Indischen oceaan.

De nieuwe contiguratie van het Indo-Maleische continent

Verklaart de ei;/e>t(t«rtU<]hc<Iftt run de Indij-Maldtehe favun

en de naar het Oosten en het Noordoosten toenemende gelijkenis

met het Austro-Maleische gebied. De pliocene Siwalik- en de

diluviale Narbadda-fauna van Indie neemt met behulp van

de landbrug haar weg naar Celebes. Aan het verder dringen

van de Australische typen maakt de plaats vindende vertikale

dislocatie spoedig een einde. Op het Kangeaneiland moeten

nog Australische dieren voorkomen en in Oost-Java treden

eenige Celebes-planten op. De scheiding van Java en Sumatra

verhindert, dat er nog dieren van de Narbadda-fauna nakomen.

In het jong-diluvium bereikt de verbrokkeling van het oude

Indo-Maleische vastland haar toppunt. Op Java heeft in

dezen tijd van het middel- en jonff-diluvium in het stroomgebied

van de Oer-Solo een groote verandering plaats gehad. Met

het ontstaan van den Pandan-vulkaan en met de naar het

Oosten toenemende verheffing van den Kendeng en den Pandan

is reeds in het begin van het middel-diluvium de Oer-Solo

de weg tusschen den Pandan en den Wilis versperd. In de



streek van Saradan had deze vei-xpeniiui- plaats m lift w.itci

stuwde zich tijilolijk tot pen meer op. tot zicli de rivier bij

Ngawi dwars door de heuvelketen een nieuw bed naar het

de dikwijlstot H M. dikke zwarte. vette beneden bruin.-

klei van Ma.lioeu afUmstig te zijn.

Na het

zich een I

wegy]!^ZXi w:

nde nit kiezel en zand, dat

rijk aan .lijfselen van h our i n den vorm van bruinkool

en afzond cl.il, e beenderen (1.'IrjffH wj is. Dit hoogterras van

de Solo ligt ca, u l7M.txnren den tegenwoordigen laagvva-

terspiegel. Teiigevolge van h

q jong-diluviab

or di

m ti

eper insnijden

jd een tweed

van de Solo

laaotiMTas. 5—'9 M. boven del i laa*iwaterspiegel. Dit bestaat

bijna geh< «1 ii it gelateritiseei il didleera. De w aargenomene

verplaatsiri:vn van de rivierb* Mltiil! g en de onregelmatigheden

in den b( «1W der terrassen zijn het gevolg \ran vertikale

verschuivingen. , die met de gro< >te dislocatie-

wrband a i gebracbt warden.

In den all. ivialen tijd is Java ook nog l liet tot rust

gekomen, tt dalings- en rijzingsverschijnselen zijn hier

in het geheel niet zeldzaam. W e behoeven naaar te den-

ken aan de talrijke gerezen. reccsnte koraalrjffe n en strand-

lijneu.

Leerdei i we zoo tegeiijk met den Pithoea nthropus het

ontstaan van het eiland J kennen dan worden we

daardoor erkt in de ovei tuiui ug. .lat de Pit hecanthropus

niet onder da n de diluviale tijd kan zijn. fschoon deze

dus als eeiti tusschenvorm tusiichei , menscli en aiip beschomvd

moet worden, mag men niet aannemen, dat hij ook e

tussebenlid in den stamboom van den mensch is. D
werkelijken Pithecanthropus moet men slechts in de lar

vormingen uit de tertiaire periode zoeken, die alle

West-Java gevonden worden. Het zou misschien de moe
loonen, de pliocene rivierafzettingen in Bantam nader

onderzoeken.
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elijke aanvull ingHet zij

.

*iind hier een sehrift aan

toe te voegen, da iii- ik intnsseheti in de gelegenhi id '

mijn plan uit te roeren, e,n gewichtijp onderzneki nger
'

h '

Toen ik den 3' leu JuH V an Trinil BfBClU id genomen en

mijn onderxockin-'iiii onafhai ikelijk van de Selenka-e qe< litie

voortzette. richtte zich mijt: i opnietkza; imh.'ii alles op

de sporen v;in me nsrlielijke werkzaainl Leid u i de Kendei igo-

lagen.

Reeds ini Trinil w a ivn mij zekere, in de leilgte opengespie-

teoe hertebeendenm opg'eVidlen. alsuitde eien wals-vori UI-.

aan het eiade afgimud st id: fossiel ivc 25 ij.M.

Bij deze vondst dacht ik wel is waar aan bewerking door

menschenkand, doch ik kon uiet de zekerheid krijgen, dat ik

werkelijk met werk van menschen te den had. want de

splijtiny kon ook wel een andere oorzaak hebben en ;

vermoeden, zooais ik dir dikwrjls aan stukken van hertegewei

waargenomen had.

In Pandan vond ik vele van dergelijke beensphnters.

doch wachtte met net pnblici

zonrvnldig de plaatsen, waar de

j Li i 1 TW ™lli> /. '

onderzocht had. lot voile ztkuuem ui«m,iu. j

stookplaats in de westelrjke uitloopers

nrte + 15 K.M. benoorden Tjeroebati in

ogmaals

irevolldeli

ontdekken van een stonkpiaats in ut

het riviergebied van de Pakoelan.

j
i • ,• ,

;
.its bestaat nit een

vermengde grintlaag van 9 1

, M. leiigt

die overal in een dunnen rand uitlo

onder de oppervlakte. onder een oplo



dikke bank van klei, en rust op een grijs fljn andesitisch

tufzand met enkele puimsteenbrokken vermengd, dat dnidolijk

de structuur van zandbanken vertoont.

Een 30 a 35 c.M. dikke grintlaag van door leein ver-

bonden kiezels bedekt de stookplaats van boven, terwijl de

zandige onderlagen alsmede eenige kleiklompen rood gebrand

zijn. De laatste zijn dikwijls li.m! gebrand evenals baksteen.

Nabij den rand van de stookplaats, waar die nog + 45 c.M.

dik is, bevindt zich een kookliaard van c.a. 125 c.M. lengte, be-

staande uit drie kookpotten, een javaansclie keuken (pavon) in

den eenvoudigsten vorm. De kleima>sa. waaniir ze vervaardigd

zijn. is wit, brokkelig en slechts half gebrand. Alle drie liggen

naast elkaar op een rij, hebben twee gemeenschappelrjke

sclieidswandc!) en De wanden zijn alle

ongeveer 12 c.M. dik, terwijl de binueiiwatulen van de vuur-

leggers 25 c.M. in doorsnede bedragen, bij een diepte der

middelste van 20 c.M., de twee aan de zijden zijn iets

ondieper. Voornamelijk in den miclclelsten ketel bevond zich

een verzameling van potscherven van l

!s
— VU c.M. dikte.

gedeelten van een ronden pot of vaas. De bewerking is ruw,

de reading van sommige goed gevornid, terwijl een stuk nog

het aauzetsel van een halsrand vertoont. Grootere stukken kool

zijn met aatiirfrrutt'eii. terwijl fossiei hout in de bank van let-in

en grint, die den haard bedekte, gevonden werd.

De geheele koolachtige grintmassa is rijkelijk met stukjes

been en brokstukken van grootere beenderen vermengd, terwijl

de aangrenzende tufzandgronden slechts hier en daar geheel

op zich zelf staande stukjes bevatten. In hoofdzaak zijn

het beenderen van de oer-karbouw (Bos palae-indicm), de

banteng en het zwijn; voorts van herten en kidangs, stegodons,

olifanten, schildpadden en bovendien een roofdierschedel.

Alle beenderen zijn in de lengte opengespleten tot aan de

niet-holle gewrichtsuiteinden en de dijbeenderen zijn meest alle

op dezelfde wijze, door het indrijven van een pijl tusschen de

gewrii-btsuiteiti'ieii van het andere gedeelte afgebroken. Jam-

mer is het, dat de toestand der meeste beenderen niet toelaat
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meerdere conclusies omtrent de kunstgrepen. toegepast bij

het openen der mergpijpen. te trekken. Op verschillende

plaatsen zijn de beenderen sterk verbrand en brokkelig, de

tanden wit, glazig en gebarsten.

In de omgeving van de stookplaats, doch op dezelfde

hoogte, kon ik een schedel van de oer-karbouw opera ven.

Als een tweede bewijs van menschelijke kunst v;ianlitrhf ill

dient een eenvoudige, l'/ 2 c.M. lange en 8
/ 4 c.M. dikke.

driekantig besneden pijlpunt van een mode jaspis.uhriav

kleur vermeld te worden. De pijlpunt vertoont ringvormige

teekens, die door drukken met een stuk hoorn tegen den

rand erin geslepen kunnen zijn, een werk. dat slechts door

menschenhand kan gedaan zijn.

Nog een ander stuk. dat vaiuueuselielijke kinMvaardiiiheid

getuigt is een glad cylindervormig voorwerp uit zwarte

gebrande klei van 6V2 c.M. lengte en 2 3
\ c.M. doorsnede.

waarvan het eene einde als met een ines giadgestrekeii en

het andere afgebroken is.

In het oog vallend is verder het ?oorkomen van lalrijk*-.

gelqkmatig afgeronde steenen. ter grootte van een tlinke man-

nenvnist, omdat die niet in de oaburige aardlagen voorkomen.

De meeste steenen vertoonen behalve gladde en afgeronde

ztjden eenige ruwe, door uitslaan veroorzaakte oneffene

oppervlakten en de veronderstelling is dunkt mij niet gewaagd,

dat de oermenschen deze riviersteenen gebruikten om er mee

te slaan en te verbrijzelen.

Deze menschen op de bedoelde zandbank van de Oer-

Solo-rivier moeten geleefd hebben in het einde van het

oud-diluviale tijdperk, en de tijd valt waarschijnlijk >ami.-n

met de eerste interglaciale periode, tusschen de beide eerste

gletscher-overstroomingen.

Ten slotti' re<t mij nog een aan.s

Ik wensch hier mijn oprechten

mij, zoowel van Regeeringswege.
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verstrekten steun. Steeds waren tie Europeesche zoovvel als
de Inlandsche ambtenaren bereid mij in alles behulpzaam te
zijn en was geen moeite hun te veel om de gdede z.i.ik te
bevorderen. Zouder dien steun zou het mg met mogeljjk
geweest zijn, inijn taak naar wensch te vervullen, en ik breng
hiermee hulde aan de N. I. Regeering en aan alien, die e°r

toe medegewerkt hebben om mij den arheid te vei-vmak-
kelijker.

Voorts betuig ik nog mijn dank aan Dr. M. J. van der
Meer voor de groote hulpvaardigheid vvaarmee hij mij heeft
b.jgestaan bij het overbrengen van dit verslag uit het Duitsch
in het Nederlamlsch.
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HET PROEFSTATION OOST-.TAVA
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TEMPERATUUR-SCHOMMELINGEN.

§ ban. Febr. iMaart. April. Mei. Juni. Juli. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

-
.

1 9.5 7.0 6.0 8.0 60 7.5 J 9.0 9.0 6.5

5.5 5.0 8.5 9.5 8.0 6.5 8.5 7.5 8.5 8.0 7.5

3 10.0 6.5 5.0 !».r> 7.5 8.5 7.0 8.5 8.0 5.5

41 8.0 7.0 6.5 10.0 9.0 8.0 |
6.5 9.0 6.0 10.0 7.0 6.0

5 1 6.5 8.0

7.5

4.0

8.5

10.0

8.5 9.0 7.0

6.5 5.5

9.5

9.5

8.5

10.0

10.0

&0

8.5

8.5

?:

5

o

8.5

8.0

10.0 6.5 8.0

13 6.5 8.0 6.0 7.0 10.0 lO.o 6.5 6.5 8.5 8.0 7.0

!*.5 8.0 8.C



HALO-WAARNEMINGEN.

Halo, door den Heer J. J. V. Haak, dirigeerend ofticier van

u'ezondheid te Magelang waargenomen op 21 Sept. I'.miT. Eerste

waameming te 7 U 5"1 a.m. De hemel was met lirhte cirro-

cumuli bedekt.

Van de vrij holder schijnende zon Hep een horizoutaal

lichtende baud zuidwaarts; op dien band waren twee neven-

zonnen op + 20° en 120° afstand van de zon. De laatste

nevenzon was minder sterk. Op ongeveer 20° van de zon

naar het zenith toe was een zeer helderlichtende boog, die de

spectrumkleuren vertoonde (rood naar de zon toe) en de zon

haar convexe zijde toekeerde.

Bij verdwijnen van de halo om 7" 25m werd de eerste

bijzon langwerpig en vertoonde met si hoksjrewijze verandering

van intensiteit de spectraalkleuren (rood naar de zon toe).

De bovenste boog strekte naar schatting over 60°.

Volgens de metingen van Ekama [zie Pernter, Meteoro-

logische Optik (III, 1906). p. 252, 257] liggen bij 16° zonshoogte

nevenzonnen op 23° en 121° afstand. Die op 23° afstand

vertoont het rood naar de zon toe.

De aanrakingsboog van de halo van 22°, zooals ze door den

Heer Haak werd waargenomen, is een bekeud halo-verschijnsel.

Bij deze halo-waarneming zijn dus geen nieuwe of zeldzame

- It'ii waargenomen.

Daarentegen werd de zeldzaam optredende dliptische halo

den 5 tlen Oct. 1907 te Batoe Djadjar (Preanger-Regentsehappen,

afd. Bandoeng) door den Heer Hopfner waargenomen.

De waarneming geschiedde te ± 9° a.m.. dus bij zonshoogte

van ± 45°. De hemel was bewolkt en oogenschijnlijk viel

een fijne motregen in de richting waar de zon stond.

Opgemerkt werd de witte horizontal faring door de zon.

die volledig was. dus den geheelen hemel rond Hep; verder



*l«- ^-kU'iinle halo van 22° (opgegeven wordt door den Heer

Hr.pfner: + -,-
s van zonshoogte, d.i. 30°) met het rood

naar de zon gekeerd.

Ten slotte de elliptische halo, ook met het rood naar de

zon gekeerd, en twee bijzonnen op die halo op het punt

waar ze den horizontals kring sneed. Die nevenzonnen

stonden op ± '/s straal ar'stand van de binnenste halo;

d. w. z. op 22° -f
22

s

° = ongeveer 30°.

Inderdaad staan bij 45° zonshoogte de nevenzonnen op ±
30° afstand van de zon.

Wij hebben dus hier een geval van het zich volledig ver-

toonen van de elliptische of omschreveu halo.

Kigenaanlig is alleen, dat geen vergroote helderheid van den

kring in de aanrakingspunten der beide halo's is opgemerkt.

terwijl (lit toch bijna altijd het geval is. Doze kring vindt

zi.jn untstaan in de aanwczighcid in de lucht van plaatvormige

ijskristalletjes met een brekenden hoek van 60°, die bij

hun val een been en weerslingerende beweging nitvoeren.

Bij 45° zonshoogte is de kring bijna zuiver eliiptisch, terwijl

hij bij kleinere hoogte hoe langer hoe meer daarvan afwijkt.

METEOOR.

Door den Assistent-Resident van Japura werd melding

2vm.i;ikt van een meteoor. die lit Juni 11*07 orastreeks 7
U
p. m.

in noordoostelijke riehting kings den hemel voortschoot en

met donderend geraas uiteeuspatte. Het geluid bereikte het oor

+ 50 sec. na de uiteenspatting, zoodat de hoogte, waarop dit

laatste plaats givep. met meer dan 2na :iu K. M.kangeweest zrjn.

Twee stul dezen meteoor vrerden respec-

tievelijk te Klampitan en Mindalian (onderdisrm'f Butr-aht)

opgeraapt. Zij vertoonen een steenachtig inwendige met

de bekende bruine korst, die waarschijnlijk door oppervlakkigv

^melting is vnoorzaakt. Beide. oigroote. -tukken wenlen aan

het genldirisi-h museum te L<'i>/<„ crezonden.



NOTULEN
DER

VER6ADEBINGES

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-INDlfi
gedurende 1907.

Algemeene Vergadering op Donderdag

17 Januari 1907.

Aanwezig zijn: J. J. K. Exthovex (Voorzitter), H. D.

T.IEEXK WlLLIXK. CH. M. VAN DfiVEXTEB, H. ONNEN Jk. ,

W. VAX BEMMELEX. J. W. VAX Eek, A. H. J. Belzeu.

C. W. Weljs, H. J. van Lummel (Secretaris).

Nadat do Notulen van ile vorige jaanrergadering gelezen zijn

en goedgekeurd, leest de voorzitter het jaarverslag voor.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de

vergadering.

Bestuursvergadering op Donderdag

17 Januari 1907.

Aanwezig zijn dezelfde keeren als hierboven. tenvijl het

[1 G. W. Kiewiet de Joxge iets later verschijnt.
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Nadat de Notulen van de vorige vergadering gelezen zijn

en goedgekeurd, worden de ingekomen stukken behandeld
Als lid hebben bedankt:

JHR. L. de Stuers, Karanganjer.

Dr. J. P. Kloos, Buitenzorg.

R. Brokkhoff, Weltevreden.

Dr. A. E. J. Brl-ixsma, Buitenzorg.

Joh. A. Uu kk. Samarinda.

Mej. M. v. I). WlLUGEW, Weltevreden.

C. J. M. WBRTHHM, Weltevreden.

C. A. Backer. Buitenzorg.

terwijl zich niemand voor hot lidmaatschap heeft aangenield.
Als kennisgeving wordt aangenomen het schrijven van

den Heer van Looij, waarbij hij in naam van Dr. Ch. M
van Deventer diens ..Physicalische Chemie" aanbiedt. Aan
den schenker is de dank van de Vereeniging Muigd.
Naar aanleiding van een Circnlaire van het Natuur- en
Ueneokmulig (Ingres in Nederland zal over het verslag
van de vergadering van 1905 geschreven worden.

Ned.-lnd. Kumtkring. De voorzitter doet verslag van de
bijeenkomst met den Heer van Ingen. Aangezien deze
met otheieel algevaar.ligd was door den Ned.-lnd. Kunstkring
is er nog geen detinitief voorstel, dit wordt echter no*
rerwacht Naar aanleiding van een opmerking van den
Heer (4. W. Kiewiet de Jonge zal getrac'ht worden een
gmistiger [.laats voor den spreker in de groote zaal te
kiezen, daar van de gowone spreekplaats veel van 't geluid
verloren gaat.

de la l»ppiil)lique 25 27 Paris.

Tniversitatsstrasse. Leipzig.
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Begrooting. De begrooting wordt behandeld en aange-

nomen zooals zij door de commissie is opgesteld; zij

zal in de laatste aflevering van net Tijdschrift worden

geplaatst.

Bibliotheek-commissie. Er wordt besloten de BibliothooU-

commissie uit te breiden en aan deze commissie op te dragon

binnen de bij de begrooting vastgestelde bedrageu aankoopen

voor te stellen. De leden zullen limine wensehen bij den

secretaris der K. N. V. indienen, waarna eens per jaar een

voordrackt wordt opgemaakt.

Als leden der commissie worden door den voorzitter beunemd:

voordeafd. Astronomie en Wisknnde . . .
van Li/mmei..

XatuurkundeenMeteorologieenz. v. Bemmelin.

Chemie Belzeb.

Botanie en Zoulogie T.ikksk Willink.

Geologie, Geographie enz. . . . Boers.

Als Buitenzorgsch lid blijft Koningsi-.eugku.

Dit jaar zullen tweemalen een voordracht ingediend worden.

n.l. 1 Juli en 1 December.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de verificatie-

commissie. die voorstelt rekening en verantwoording goed

te keuren, wat Dr. H. Onnen Jr. betreft onder protest dat

hij de inkomsten niet kon veritieeren.

Naar aanleiding der veriiicatie wordt de ^enschelqkkeid

eener boekhouding.
be^pn

wordt besloten dat de financieele commissie een e

lrjke boekhouding zal invoeren. De voorzitter benoen

leden der financieele commissie:

J. J. K. Enthovk.n. Voorzitter

[>,„,un-imv K N.

Dr. H.



Bestuursvergadering op Donderdag

14 Februari 1907.

Aanwezig zijn de bestuursleden J. J. K. Esthoven (Voorz.),

Ch. M. van Deventer, J. W. van Eek, G. W. Kiewiet

dk Joncje, H. Onnen Jr., P. Anema, G. Gri.tns, A. H. J.

Belzer, H. J. van Lummel (Secretaris) en als gasten de

gewone leden J. G. van Kuijk en J. D. Tours.

Na lezing der Notulen wordt overgegaan tot behandeling

der ingekomen stukken.

Bestuursleden. Als bestuurslid heeft bedankt de Heer R.

J. Boers wegens vertrek naar Banka.

Leden. Als gewoon lid heeft bedankt tie Heer 0. A. Oettingen,

terwijl de Heer v. d. Broeke zich als lid heeft aangemeld.

Biblwtheek-commissie. In de plaats van den Heer R. J.

Boers wordt door den voorzitter tot lid der bibliotheek-

commissie aangewezen de Heer G. Grijns, die zicli de

benoeming laat welgevallen.

Als bestuursleden worden gekozen de Heeren:

Dr. Z. Kamerling,

en Dr. P. N. van Kampen.

De verdere ingekomen stukken worden voor kennisgeving

aangenomen. Niets meer aan de orde zijnde geeft de voor-

zitter 't woord aan Dr. Ch. M. van Deventer tot het IiuikKmi

eener mededeeling.

Mededeeltng run Deventer. Xatlat Moissax de "soorten van

koolstof had bestudeerd en aangetoond dat grajiet altrjd

ontstaat als koolstof under ijaronen druk zich uit eene oplos-

sing afscheidt, vatte hij de synthese van diamant aan,

daarbij steunend op de uit geologische en mineralogische

beschouwingen gewonnen overtuiging, dat diamant zich onder

hooyrn druk had gevormd.



i.vs

Dat hij in zijn pogingen slaagde. schoon de ophreiu^i

aan heldere diamant uiterst gering was. is overbekend. en

ook de experimenteele kunstgreep, waarmee hij den hoogen

druk trachtte te bereiken, is spoedig populair geworden.

Moissan ging uit van het feit, dat sommige metalen, die in

gesmoltett toestand veel koolstof opnemen, bij het stollen die

koolstof voor een groot gedeelte weer afstaan en tcvens zich

niet onbelangrtjk uitzetten. Door nu de smeltmassa plotse-

ling af te koelen, maakte hij een vaste korst om een vloeibaivn

inhoud; deze laatste, langzamer stoliend, en daarbrj rich

uitzettend en dus drukkend tegen de korst met geweldigr

kracht, scheidde zgn. koolstof af , die dan kristalliseeren kon,

terwijl zij aan een grooten druk onderworpen was. Dit

beginsel. door Moissan in verseheidene verhandelingen uit-

voerig aangegeven en ook door Prof. Hollemax in zijn

loerboek over organische chemic ovcrgenomen. wil spreker het

beginsel van Moissan noemen.

De beste uitkomst gaf ijzer; ook met zilver kreeg Moissan

diamant. docli een zwarte soort.

Spreker wijst thans op het merkwaardige feit. dat zulk

een reusachtige en schitterende experimenteele studie als

die van Moissan geleid en gesteund is geworden door een

beginsel, waarvan men met weinig redeneering het onjuiste

kan aantoonen. Althans het komt hem voor duidelijk te zijn.

dat de stollingsdruk door Moissan bedoeld en ingeroepen

niet bestaat. Indien toch de rand van een vloeibare massa

vast wordt, zal deze rand evenveel uitzetten als hij

uitzetten zou, wanneer de geheele massa vast werd. Een

vloeibare schaal zet evenveel uit als een massieve bol van gclijk«-n

diameter en als de vloeibare inhoud later vast wordt neemt hij

zonder drukontwikkeling het volume in door de vaste schaal

upengi'laten. Wei zal zoo dadelijk blijken, dat bij Moissan's

proeven nog wel iets van een stollingsdruk overbleef, niaar

dan niet de druk dien hij gemeend had te verwezenlijkcn.

Waarsehijnlrjk is aan anderen de onjuistheid van Moissan >

beginsel ook duidelijk geworden: althans in de nieuwere
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werken tot zijn beschikking vond spreker wel de uitkomsten,
cloch niet het beginsel van Moissax vermeld. Waarschijnlijk
heeft men Moissax zelf op het gebrekkige van zijne theorie

gewezen, want in ip05 kwam hij op de zaak terug en met
handhaving van zijn inzicht, dat voor de vorming van diamant
hooge druk noodig is, met handhaving ook. scboon met
een wat onderdrukte liandhaving van zijn beginsel, noemt hij

thans nog twee andere oorzaken; vooreerst de gasont,vikhU>»i.
die gewoonlijk bij stolling optreedt: ten tweede de volume-
vn-kh inhuj door de vaste schaal ondergaan bij aan raking met het
afkoelend bad; zijn eigen beginsel noemt hij in de derde plaats.
De waarde van de gasontwikkeling is moeilijk te schatten,

doch naar sprekers meening heeft Moissax in zijn tweede
oorzaak eindelijk de ware aangewezen; in haar toch kan
men het bestaan van een stollingsdruk aantoonen, indien
dan ook een stollingsdruk van veel geringer bedrag dan eerst
door Moissax gefantaseerd werd.

Op het oogenblik n. 1. dat het gesmolten ijzer in het bad
wordt gebracht en zich een vaste korst vormt, is het inwen-
dige nog op het stollingspunt zegge 1200° of hooger. Had
nu de vaste schaal ook een temperatuur van 1200°, dan zou
de inwendige ruimte door de stollende massa geheel worden
opgevuld zonder de minste drukontwikkeling. De schaal

echter veel kouder, zeggen. niet warmer dan
BOO*. Het volume der schaal is dus een volume van 500%
terwiji de vloeibare massa binnenin tijdens het stollen
op 1200° blijft en ook het ontstane vaste ijzer binnenin
eerst die temperatuur heeft. Aanvankelijk nu zal de ruimte
in de vaste scluial te groot zijn voor de vloeistofmassa

,

doch dit te groot vermindert. naarmate er meer vast ijzer
gevormd wordt en er zal een oogenblik komen, waarop het
volume van het reeds gevormde vaste ijzer plus dat van
het nog vloeibare metaal gelijk is aan het volume der schaal
bij 5< mi". Xa dat oogenblik zal de vloeistof bij haar stoHin^.
terwiji zij naar een volume streeft van 1200°, enkel een ruimte
vinden, berekend op 500° en dus een druk doen out
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Men begrijpt echter, dat die druk klein moet zijn verge-

leken met dien, welken Moissan zocht en slechts kort kan

werken. Het is dus niet te verwonderen. dat de opbivngst

aan diaraant zoo gering was en deze stof, zooals Moissax

bevond. enkel in het midden van het gestolde blok voor-

kwam.

Spreker besluit, dat Moissan's beginsel van "i»3 mo.-t wonh-n

Bestuursvergadering op Donderdag

14 Maart 1907.

'n,Jt-loi„rtfitl-otni'it stxkken:

Een brief van den Nederlandsch-Indischen Kunstkring met

verzoek gebruik te mogen maken van de grooto zaal tot

het houden eener lezing. Geantwoord zal worden. dat

dit tegen betaling van f 10.- kan geseliieden.

Eene nitnoodiging nit Bologna tot deelneming aan eene

Hiervan zal geen gebruik worden gemaakt.

Een brief van de Algemeene Secretaire naar aanleidiiig

van een schrijven in April en van 18 Juli 1905. Tnzage

wordt gevraagd van den catalogus der Vereenigmg.

Hiervan zal een exemplaar worden toegezonden.



d. Een schrijven van den Heer H. Ader, met eenige stel-

lingen omtrent aardbevingen en het verzoek de meening
van onze Vereeniging daarover te willen mededeelen.
Er wordt besloten genoemden Heer aan te raden zich te

richten tot de Academie van Wetenschappen te Amsterdam.
Alsnu wordt overgegaan tot de benoeming van een Secretaris,

daar Dr. H. J. van Lummel als zoodanig bedankt heeft.

De Heer J. G. van Kujjk werd bij acclamatie gekozen en
verklaarde de benoeming te aanvaarden. Den tijd van over-
gang van het Secretariaat zullen de gekozene en de aftredende
functionaris onderling regelen.

Niets meer aan de orde zijnde geeft de voorzitter het
woord aan Dr. H. Onnen.

Mededeeling van Dr. II. Onnen. Men kan de niassa-verschijn-
selen in twee groepen verdeelen, n.l. degenerisehe en de concrete.

Tot de eerste groep behooren die verschijnselen, waarbij in elk
•'lament dezelfdedrijfveer ofoorzaakkanwordenln-rkend,dieaan-
leiding geeft tot het totstandkomen der verschillende elementen.

Ten opzichte van deze verschijnselen is de taak van de
statistiek slechts eene ondergesehikte. Het statistisch onder-
zoek heeft hier alleen de beteekenis eener controle op de
verklaring, die van deze verschijnselen wordt gegeven en om
een maat te hebben van den omvang, dien zij onder bepaalde
omstandigheden knnnen aannemen.

Tot de tweede groep behooren die massa-verschijnselen

,

waarbij de overeenkomst tusschen de elementen alleen bestaat
in de gelijkvormigheid van hun eindresultaat, zonder dat
het mogelijk is eene gemeenschappelijke oorzaak aan te
geven, die dat resultaat doet ontstaan. Ten opzichte van
deze verschijnselen vervult de statistiek een zelfstandige rol.

Het doel van dit onderzoek is om door het waarnemen van
de wijze, waarop de elementen zich voordoen, te komen
tot de kennis van de voorwaarden. die dit optreden bepalen.
Men tracht dit doel te bereiken, door de wijze, waarop de
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elementen voorkomen, te vergelijken met de wijze, waarop

dit op theoretische gronden zou moeten geschieden, in ge-

vallen, waarin d»> voonwumleu. die het optreden der element en

bepalen, wel bekend zijn.

Er is echter helaas maar een zoo'n theoretisch massa-

verschijnsel bekend, n.l. het bekende urnen-schema nit de

waarschijnlijkheidsrekening. Daarbij worden drie voorwaar-

den vooropgesteld:

1°. dat de waarschijnlijkheid bij i>lke pruef dezelfde is;

2°. dat de mogelijkheid om getrokken te worden ?oor alle

ballen even groot is;

3 d
. dat de trekkingen onderling onafhankelijk zijn.

Men kan nu aantoonen, dat wanneer met zulkeen vaas met

roode en witte ballen een serie van 8 proeven wordt genomen

,

waarvan elke proef bestaat nit een groot aantal trekkingen,

er eene betrekking bestaat, tusschen de aantallen roode

ballen, die bij de verschillende proeven worden getrokken.

De vergelijking, die deze betrekking uitdrukt, noemt men

de dispersievergelijking.

Omgekeerd dus, wanneer de statistische waameming van

een concreet massa-verschijnsel leert, dat, door de wijze

waarop de elementen voorkomen, wordt voldaan aan de

dispersie-vergelijking, dan volgt daaruit, dat de resultanten

van de verschillende oorzaken, die het optreden van elk

element bepalen, dezelfde moeten zijn, als de voorwaarden,

die bij het urnen-schema voorop zijn gesteld.

Bij de studie van een concreet massa-verschijnsel moet dus

het eerste werk zijn, om na tegaan, of de numerische verhou-

ding, die men wil bepalen, bij een reeks van proeven eene con-

stante waarde vertoont. Naar gelang dit al of niet het geval is,

verdeelt men deze groep van verschijnselen in twee klassen, n.l.

de fi/pisrhf en de symptomatisehe verschijnselen. Deze laatste

w orden weder ondei verdeeld in i »ltitori*cb en u* ilhtori* h
.
en/

In verband nu met de eerste voorwaarde, kan men onmid-

dellijk zeggen, dat alle symptomatische verschijnselen vallen

buiten de toepassing van het urnen-schema.



Blijkt het echter, dat men te doen heeft met een typfech

massa-verschijnsel , dan is daarmede nog slechts aange-
toond, dat aan de eerste voorwaarde is voldaan, en is er

nog niets, dat a priori de onderstelling rechtvaardigt. dat

ook voldaan is aan de beide andere voorwaarden.
Dit moet worden uitgemaakt door het onderzoek naar de

dispersie, en naar gelang deze gelijk, kleiner of grooter
blijkt te zijn, dan ze volgens de theorie z<m tuoeteii zijn.

verdeelt men de typische verschijnselen in verschijnselen

met not-male, sub-normale en mper-normale dispersie.

Alleen op de verschijnselen met normale dispersie is de
theorie van het urnen-schema toepasselijk.

Er zijn nog slechts twee massa-verschijnselen bekend,
waarvan met zekerheid kan worden gezegd, dat zij behootvn
tot de typische met normale dispersie, n. 1. de geboorte naar
het geslacht en de sterfte, met nitzondering evenwel van de
kindersterfte.

Hieruit blijkt dus, dat bij deze verschijnselen ook aan de
tweede en derde voorwaarde is voldaan, waarnit volgt, dat
Ae physische invloeden, die ten gevolge van het belaDgrijk
wiM-liil iii de oeconomische omstandiglieden in het oog van
^\cn subjectieven waarnemer in den regel zoo belangrijk
M-hijnen, dat hij raeent de gevallen niet met elkaar te mogen
vergelijken, bij de stndie dezer verschijnselen knnnen worden
verwaarloosd.

ergadering op Donderdag

11 April 1907.

bi'sruursh-den: W. van Rkmmklkn (v

J. de Haax, G. Ghijxs. C. W. Wf

T.IKKNK WlLLINK, H. OnNBN. P,

P. N. VAN KAMPEN, H. J. VAN

gast het gewone lid M. H. Daii



Daar de voorzitter afwezig is, belast Dr. van Bkmmm.ka

zich met het voorzitterschap.

Nieuwe Men. Als lid hebben zich aangemeld de heeren:

Dr. L. R. M. Rieuens,
j

M. C. P. Rozenraad, ! Soerabaia.

en J. Petersen,

Doze worden alien anngenomen.

lngehomen stukJeen:

l
e

. Van Soerabaia zijn ontvangen: l
e

. een jaarverslag,

2e
. rekening en verantwoording en 3 e

. eene begrooting

over het ingetreden jaar en in de 4e plaats een voorstel

tot wijziging vanhethuishoioklijk ivglemt'iit derafdeeling.

De eerstgenoemde stukken werden in dank ontvangen,

het laatstgenoemde voorstel werd goedgekeurd.

2e
. Van den Direeteur van E. 0. en N. een verzoek ora to

willen mededeelen, hoe de vereeniging denkt over de

verdeeling van 390 exemplaren van de „Pionier" enz.,

hiertoe door den Minister van Kolonien ter zijner

beschikking gesteld.

Wordt besloten te vermelden, dat de vereeniging accoord

gaat met de verdeeling, zooals het Bataafsch Genoot-

schap die voorstelt.

3e
. Van de Smithsonian Institution is de mededeeling ont-

vangen, dat Charlet Doolittle Walcott als opvolger van

8. P. Langley gekozen is als secretaris van het instituut.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Niets meer aan de orde zijnde geeft de voorzitter het

woord aan den Heer Dr. P. N. van Kampen tot het houden

eener mededeeling over de paarlvisscherij.

De paarlvisscherij wordt op de Aroe-eilanden uitsluitend

langs de oostkust, den zgn. „achterwal", uitgeoefend. In den

oostmoesson is ze daardoor onmogelijk.

De Aroeneezen zelf kennen nog niet anders dan de primitieve

manier van duiken zonder hiilptoestellen. Het zijn goede

LXI1I llk -
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duikers, die soms langer dan lVs minim t onder water

kunnen blijven. Naar het schijnt echter duiken ze niet dieper

dan 7—8 vadem. In vrij groote prauwen (meestal de op Kei

gemaakte belangs) zoeken ze de paarlbanken op en blijven

daarbij soms eenige dagen achtereen uit.

De moderne wijze van duiken wordt gevolgd door een

Australische Maatschappij, die de visscherij van het Gouver-

nement gepacht heeft en door de Gebr 9
. Ba&dilla van Banda,

die op naam van die maatschappij visschen. Gezamenlijk

werken ze met + 150 loggers en 9 schoeners. De duikers

zijn meestal Japanners of Manilareezen. Er wordt gedoken

van 5 tot + 16 vadem; op de grootere diepten blijven de

duikers gewoonlijk niet langer dan ongeveer twintig minuten

onder. De visscherij ondervindt veel last van den steiken

stroom en van troebel water.

Door de pachters wordt alleen gevischt naar de groote

paarloester (Margaritiftra maxima .lam.), een soort, die alleen

in Australia en het oostelijk (led van den Maleiselien Archiprl

gevonden wordt. Ze heeft zoowel waarde oin haar paarlmoer

als om de paarls. Er bestaan twee varieteiten, de zgn.

„silverhp" en ,.goldlip". De laatste, gekenmerkt door den

goudglanzenden rand van het paarlmoer, is van minder

waarde, maar op de Aroe-eilanden betrekkelijk zeldzaam,

in tegenstelling met andere plaatsen ( '!"< ; iirn ? »«
-r -« -ii.itni.-n.

Nw.-Guinea). Door de inlanders worden ook gevischt: M.

margaritifera, de „blacklip" en M. vulgaris of een verwante

soort, de ,.Lingah-shell" der Engelselu-u. <!» huNt-

voor haar paarls. Ook andere Lamellibranchiaten (Aviatla,

I'iutt'i, Vbuun-i .-»'/'/ enz.) leveren soms paarls \ ook uV paarlo.-Mei

der Kinderzee in Zuid-Java is een Placuna-soort). Om hun

paarlmoer worden door de Aroeneezen ook twee Gastropoden,

Trochns sp. en Turbo sp.) gevischt.

In Margaritifint maxima t reft men als commensaal bijna

steeds een kleine Decapode, Alpheus avarus, aan. Gewoonlijk

vindt men een J en een 9 in elke schelp. Blinder

algemeen en nooit in schelpen, waarin de Alpheus zit,
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komt een Pinnotheres voo-r en wel (althans in de maand

Februari) uitsluitend wijfjes en nooit meer dan een individu

tegelijk.

Behalve van visschen en schildpadden, die de schelp-

dieren eten, hebben de paarloesters veel te lijden van boor-

inossels, boorwormen en boorsponsen. Deze kunnen echter

ook de oorzaak worden van de zgn. ^blisters", die in andere

gevallen haar ontstaan te danken kunnen hebben aan een

tusschen mantel en schaal geraakt zandkorreltje of een andere

vreernde zelfstandigheid, soms bijv. ook een paarl. Echte

paarls liggen los in de weeke deelen en hebben als onrzuak

een parasiet, bij M. maxima waarschijnlijk een Trematode

(Jameson), bij M. vuhjarh op Ceylon een CVstode (Hki:i>man

en Hornwel).

Mededeeling Dr. Ch. van Deventer. In de vergadering van

19 Juli 1906 deelde spreker iets mede over het zonderlinge

gedrag van aluminium, een mededeeling die, na een onder-

zoek door Dr. yak Lcmmel en spreker verricht, in de

vergadering van 15 Nov. 1906 kon worden bevestigd en

uitgebreid.

In strijd met de opgaven van Neumann en Wjlsmork

meenden Dr. van Ldmmel en spreker aan Al een dubbele

plaats in de spanningreeks te moeten geven: in eon alkali-

sche vloeistof moest Al links van (boven) Zn, in een zure

vloeistof rechts van (beneden) Zn komen. De feiten waren

gemakkelijk aan te voeren en treffend.

Waar hun gebleken was, dat de weerstand om een Zn

(H 3S0 4) Al-cel vele malen grooter is dan de afmetingen der

eel meebrengen, en deze afwijking scheen te wijzen op een

slecht geleidende laag op de alaminiumplaat (terwijl de

vorming van zulk een laag in vloeistof door de proeven van

Ditte reeds is gedemonstreerd en ook aan de lucht het

metaal door een dun oxydhuidje tegen verdere oxydatie

beschermd wordt), trachtten zij uit te maken of niet het

gansche afwijkende gedrag van het Al door zulk een huidje
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zou kunnen worden veroorzaakt; zij trachtten het Al te doen
werken vrij van een beschuttende laag en onderzochten te

dien einde het gedrag van geamalgameerd Al.
Aan een der knoppen van een multiplicator-galvanometer

werd, met een Cu-draad, een staafje zink verbonden; aan
den anderen knop, eveneens met een Cu-draad, een reepje

Al (niet geamalgameerd), en beide gedompeld in een bakje
met verdund zwavelzuur (10%). De naald van her instrument
sloeg uit naar links. Daarna hing men het reepje Al eenigen
tijd in de amalgameervloeistof, waarvan Dr. H. Onnkx Ju.

aan spreker het recept had meegedeeld, spoelde het even
af in water, en plaatste het wederom in het bakje met
zuur. Terstond hvam er een groote uitslag naar rechts.

In deze proef ziet spreker een experimentum cruris, te

meer, wijl kwik zelf tegenover zink in het zuur gebracht
de naald naar links deed afwijken. Het Al, van zijn oxydhuid
bevrijd, gedraagt zich tegenover zink als magnesium en ver-
dient dus ook in zure vloeistof inderdaad zijn plaats links

van (boven) het zink.

Ter controle had spreker nog getoond, dat, als men het
zink verving door niet-geamalgameeid Al en aan den anderen
kant wederom geamalgameerd Al bracht, er eveneens een
sterke uitslag naar rechts kwam.
Hoe kan dit alles verklaard worden? Naar Dr. v. Lummel

en spreker meenen op de volgende wijze.

Het laagje oxyd is zeer slecht geleidend en een slechte
geleider is ook een onvolkomen isolator.

Gaan wij nu na wat er geschieden zou, zoo het huidje een
absolute isolator was, en een reepje aluminium tegenover

een staaf zink in zwavelzuur is ge-

dompeld, terwijl zink en aluminium
buiten de vloeistof door een metaal-

draad verbonden zijn. Is het poten-

I
tiaal van het zuur nul, dan is die van

E — 0,5 Volt, en neemt menLdlji
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overigens voor de strekking van dit betoog geenszins onmis-

baar is — dat de potentiaalverscbillen van metalen ODderling

zeer gering zijn naast die van metaal en znur, dan is ook

het potentiaal van den sluitdraad en het aluminiumreepje

— 0,5 Volt, en zuur en Al scbelen dus eveneens 0,5 Volt.

Stel nu dat de isolator een weinig lekt. Die lekkage zal

van weinig invloed zijn op het potentiaalverschil tnsschen

zuur en Al. Niettemin zal de doorlekkende clectriciteit

het potentiaal van het zuur iets verlagen, dat van het Al iets

verhoogen, en daardoor zal ook het potentiaal van het ziuk

verhoogd worden en dus ook weer die van het zuur, en dit

spel zal zich steeds herhalen , daar de lekkage blijft werken,

m. a. w. er zal een stroom zijn van geringe stroomsterkte,

doch met een E. M. K. niet veel van 0,5 Volt verschillend,

en die in den sluitdraad loopt van Al naar Zn.

Zoolang de oxydhuid er is, moet dus het Al zich gedragen

als een metaal, dat rechts van (beneden) zink in de spanning-

reeks staat, en ieder metaal zal dit moeten doen, dat door

een goed sluitend isoleerend huidje bedekt is.

Spreker kan ook nu niet zeggen, wat in het thans meege-

deelde nieuw is; de oorspronkelijke verhandelingen van

Neumann en Wilsmore kon hij tot dusver niet machtig worden.

Doch zij meenen dat nun ervaring in alle geval een treffend

voorbeeld er van oplevert, hoe en het chemisch en het physisch

gedrag van een metaal gewijzigd, verborgen en zelfs omge-

keerd kan worden door zulk een kleine oorzaak als een

uiterst dun laagje roest.

Bestuursvergadering op Donderdag

16 Mei 1907.

Aanwezig de bestuursleden: J. J. K. Enthoven, W. van

Bemmelen, H. Onsen, P. van Kampex, de Does, F. van deb

Goot, H. J. Onsen, H. van Lummel, J. G. van Kuijk (Secre-

taris) en als gasten: M. H. Damme (gewoon lid), E. C. de

Vries (gewoon lid Semarang) en Tielenius Kruijthoff.
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Jngekomen sttikken. Aangezien de ingekomen stukken van

ondergeschikt belang zijn, wordt besloten die door het

dagelijksch bestuur te doen behandelen.

De Notulen worden daarna voorgelezen en goedgekeurd.

De secretaris doet eenige voorstellen omtrent den aankoop

van een boekenkast voor de bibliotheek en betoogt de

noodzakelijkheid van den aankoop van een kaartenkast. De

aankoop van beide wordt goedgekeurd. Tevens wordt de

secretaris gemachtigd het defecte meubilair, dat daarvoor in

aanmerking komt, af te schrijven en zoo mogelijk te ver-

koopen, terwijl tevens pogingen zullen worden gedaan de

nog aanwezige oude vitrines van de hand te doen.

Er wordt besloten eenige uitnoodigingen voor het lidmaat-

sehap te verzenden en wel aan de H.H.

A. F. de Neve, Tjibadak.

N, Heinzelmann, Weltevreden.

Ypes, Tjepoe.

K. Gorier, Buitenzorg.

Zouter, Semarang.

A. A. Wittich, „

Ridd. v. D. Does de Bye, Weltevreden.

A. de Vlettkr,

Dr. Boorsma, „

Le Comte, „

Dr. Cramer, Buitenzorg.

C. C. Louw, Padang.

terwijl tevens uitnoodigingen zullen worden gezonden aan

de H.H. Ingenieurs van B. 0. YV. die nog geen lid zijn.

De secretaris zal verder t. g. t. een lijst van duplicaat

boekwerken aan de vergadering overleggen, ten einde de

leden daaruit een keus te laten doen, daarna zal verder

worden beslist wat met die duplicaten zal worden gedaan.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan den Heer

van Limmel, tot het doen van een mededeeling namens hem

en den Heer Ch. van Deventer. De mededeeling volgt

hieronder. Na afloop daarvan spreekt de Heer van Bem.mki.kn



over zijne onderzoekingen omtrent electrische aardstroomen.

Het levendige debat, dat hierna volgt, geeft blijken, dat de

vergadering zich ten zeerste voor de hoogst belangrijke en

onderzoekingen van den Heer van Bkmmki.i n

interesseert.

Mededeeling van den Heer van LummeL In de vorige ver-

gadering werd door Dr. van Llmmkl en Dr. van Dkventkr

als controle voor hun theorie van de semi-isoleerende laag

de eisch gesteld de stroomrichting van magnesium door zulk

een laag om te keeren.

Na vruchtelooze pogingen met vet, was, mastik en collodion

namen zij hun toevlucht tot vloeistoften ; terwijl paraffine

olie, benzol, aether, ook propylalkohol al te zeer schenen

te isoleeren gaf aethylalkohol meer uitzicht op een semi-

isolatie en trachtten zij met die vloeistof tot een beslissing

te komen.

Zij meenen de volgende proef als experimmtum cruris te

kunnen aanbieden.

Een verticaal geplaatste glazen buis was van onderen gesloten

met een kurk. waardoor een reep geamalgameerd zink stak,

terwijl men verdund H 2S0 4 tot boven het zink in de

buis schonk. Op het zwavelzuur goot men voorziehtig een

laag alkohol, en daarin werd een reepje magnesium gehangen

met het uiteinde dicht boven de grenslaag. Mg en Zn waren

aan den galvanometer verbonden. Zoolang de sterkte van

(l.ii alkohol 95% of minder was bewoog de naald in dezelfde

richting als wanneer het Mg in het zwavelzuur zelf doopte.

Bij gebruik eehter van alkohol ran 98% ging de naald

langzaam doch beslist naar de andere zi/de.

Daar nu de verschillen aan de grenslaag wat betreft

t..-mperatuursverh.)0?ing en contact bij gebruik van alkohol

van 90% en van 95%, onderling vergeleken, verwaarloos-

baar gering mogen geaeht worden, is de mogelijkheid eener

complicatie met thermostroomen en contactstroomen uitge-

sloten en kan men de uitkomst alleen daaruit verklaren.



clat alkohol van 95% een beter dielectricum is dan alkohol

van 90% — wat a priori zeker is — en dus is in alkohol

van 95% het semi-isoleerende medium gevonden, waarnaar

gezocht werd, terwijl deze vondst tevens de leer der semi-

isoleerende laag bevestigt.

Ook vond Dr. van Devehteb - - rjke bijdrage

voor de juistheid der plaatsing van Al links van Zn.

Gewoon, dus roestig Al ontleedt zinksulfaat niet. ofschoon

de plaats van Al links van Zn dit zou medebrengen. Toen

Dr. v.\x Devehteb echter een reep degelijk geamalgameerd,

dus schoon aluminium een etmaal in een halfverzadigde

oplossing van zinksulf;i,it geplaatst had, vond hij het Al

bedekt met een laag grauw metaal, die makkelijk losliet en

die blijkens verschillende proeven niets anders was dan

metallisch 2 ink. De reactie:

2 Al + 3 Zn S04 = 3 AL (SOJ3 -f 2 Zn
geschiedt dus inderdaad, wat dan ook door de plaatsing van

Al links van Zn geeischt wordt.

Na debat met Dr. de Vries en Dr. Gruns wordt de ver-

gadering gesloten.

Bestuursvergadering op Donderdag

13 Juni 1907.

Aauwezig de bestuursleden: Gkmns, van Eek, H. Onxen.

van Kampen, van Deve.vter. van Kuijk (Secretaris) en

Tours, gast.

De Notulen worden voorgelezen en goedgekeurd.

Op de aan hen gezonden uitnoodiging hebben zich als lid

aangemeld de H.H.:

H. F. van Stipriaan Lnitdih. Hoofdinspecteur der Staats-

spoorwegen en van het Stoomwezen te Weltevreden.



L. P. J. M. Sauter, Directeur van de Gasfabriek te

Semarang.

N. Heinzelmann, Directeur van den Gouvernements Tele-

foondienst te Weltevreden.

Dr. P. J. 8. Cramer, Botanicus ad afdeeling Koffie van

het Departement van Landbouw te Buitenzorg.

A. de Vletter, Gouv.-veearts te Weltevreden.

Ingekomen sttikken. Aan Prof. A. Francesco Macry

Correale te Matera (Italie) zal worden medegedeeld, dat er

geen mogeltjkheid bestaat hem tot eorrespondeerend lid te

benoemen, doch dat hij eventueel als gewoon 1 1*1 kan toe

treden.

Aan de New-York Academy of Sciences zal een bedank-

brief worden geschreven voor de uitnoodiging om met een

wetenschappelijk opstel den 200-jarigen geboortcdag van

Linnaeus op te luisteren, en worden medegedeeld, dat de

tijd tot het leveren van een dergelijke bijdrage te kort

bemeten was.

Van de firina Martinis Nijhoff is een schrijven ingekomen

of de K. N. V. wil inteekenen op het eerstdaags te verschij-

nen werk van Walter Rothschild „Extinct Birds". De prijs

is f 25.-.

De vergadering vindt dat een dergelijke uitgave de draag-

kracht van de vereeniging te boven gaat.

De Heer Ch. van Dkvknter stelt voor den Heer Damme uit

te noodigen een lezing over Selenium te houden, welke

lezing vroeger te Soerabaia reeds was ten beste gegeven.

Besloten wordt bovendien, den Heer Damme te benoemen tot

bestuurslid.

De secretaris doet mededeeling, dat van vele jaargangen

van „Nature" de inhoud en van andere eenige nummers

ontbreken. Besloten wordt den uitgever te vragen op hoeveel

de bijlevering zou komen te staan of anders door afschrifteii

van andere hier ter stede aanwezige exemplaren in de

bestaande leemte te voorzien.
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Mededeeling van Kampen. Vervolgens deelt de Heer van
Kampen eenige bijzonderheden mede omtrent eenige door

hem gevonden exemplaren van een vischsoort in den Goerami-
vrjver van den vroegeren Radjah van Lorabok. Volgens de
theorie van de lijn van Wallace zouden deze visschen met
op Lombok thuis behooren.

De spreker zet uiteen, dat men uiterst voorzichtig moet
wezen met conclusies in deze aangelegenheden, aangezien
deze exemplaren zeer wel, als eieren, met de goerami's

mede konden zijn gekomen, welke laatsten vermoedelijk in

potten met bladgroen naar Lombok zullen zijn overgevoerd.
Aan deze mededeeling sluit zich nog een uiteenzetting van
den spreker over de wijze vvaarop Wallace zijn bekende
lijn heeft vastgesteld.

Mededeeling van Kuijk. Vervolgens doet de Heer van Kuijk
een korte mededeeling over een eigenaardige moedwillige
telegraafstoring.

Mededeeling van Deventer. De Heer Ch. van Deventer
vertelt eenige observaties, welke hij tijdens zijne vacantie
heeft gedaan. Ten eerste over het verschijnsel der z.g.

.,Kolenzakken" in het sterrenbeeld het Zuiderkruis. ten tweede
over de afzetting van rait- en naaldzwavel aan den mond
van fumerolen in de Preanger en ten derde over het optreden
van groote hoeveelheden van glasachtig gesteente nabij

Passir Kiamis, zoodat men met recht aldaar van een glasberg
zou kunnen spreken. De Heer van Deventer houdt zich

aanbevolen voor de meening van H.H. leden, die deze ver-

schijnselen ter plaatse mochten kunnen opnemen.



Bestuursvergadering op Donderdag

11 Juli 1907.

Aanwezig de Heeren: Entuuvks (Yoorz.l. van Bkmmki.kn.

van Dkventer, Weijs, van Eek. van Lummel, T.ieenk Willisk,

Maas, Onnen (H.) en van Kuijk (Secretaris).

Notulen, Ingekomen stukken. De vergadering geopend zijnde,

worden de Notulen van de vorige vergadering voorgelezen

en goedgekeurd. Van de ingekomen stukken dienen ver-

melding de bedankbrieven van de H.H. A. Wiemans,

Dr. Halbertsma en Mr. van Hlnlooi-en Lai;ueut<»\ Voorts een

schrijven van het Provinzial Museum in Hannover, dat de

wederzijdsche tijdschriften wil ruilen, waartegen de verga-

dering geen bezwaar heeft. De Miinehener Academie deelt

het overlijden mede van haar medelid Dr. Gebacer. Voor

kennisgeving aangenomen. De secretaris doet daarop voor-

lezing van een brief van het lid M. H. Damme, dat hij do

benoeming tot bestuurslid gaarne aanvaardt en zoodra hij

voldoenden tijd heeft de te Soerabaia gehouden voordrachl

over Selenium hoopt te herhalen. Een schrijven van het lid

Dr. de Haan, dat hij tot zijn leedwezen geen populaire lezing

zal kunnen houden en er, wegens de geringe opkomst van het

publiek, ernstigover denkt de gedane toezegging terug te nemen.

Voorstel van den Secretaris. De ingekomen stukken hier-

mede afgehandeld zijnde, doet de secretaris de mededeeling,

dat hij met de hulp van het lid Tjeeni Wh.i.ink is begonnen

den catalogus te herzien, den bestaanden Strook-catalogus op

auteurs te completeeren en voornemens is een tweedeo Strook-

catalogus op nummers te gaan maken. Ook zal het gedeelte

van de Bibliotheek. dat te \Veltev,vjH, l.erust. van ,.r.k-tr,-..

moeten worden voorzien. Een en ander vereischt veel tijd

en schrijfwerk en hij stelt daarom voor f 25.- per maand

tot zijn beschikking te stellen om de gewenschte hulp te



kunnen verkrijgen. De vergadering heeft daartegen geen
bezwaar, terwijl de secretaris op een vraag van net lid

van Deventer verzekert, dat het werk zooveel mogelijk zal

worden bespoedigd. De voorzitter dankt daarop den secretaris

voor zijne goede zorgen.

De leden worden vervolgens er aan herinnerd, dat opgave
van gewenschte boekwerken voor 1 Augustus e.k. aan de
bibliotheek-commissie moet worden ingediend.

De secretaris bericht daarop, dat de laatste aflevering van
het Conchylien Kabinet steeds met aan elkaar geplakte
illustraties worden ontvangen, zoodat de teekeningen worden
beschadigd. Besloten wordt de flrma Nijhoff hierover te

schrijven, aangezien vroeger vloeipapier tusschen de teeke-
ningen werd aangetroffen, wat nu wordt gemist.

Mededeeliny van Lummel. Vervolgens doet het lid van
Limmki. eene mededeeling omtrent een door Prof. Wolf in

Heidelberg gevolgde methode om stereoscopische photographieen
van den hemel te verkrijgen door de planeten op verschil-

lende tijden op te nemen en spreker vertoont eenige zeer

geslaagde opnamen, waarbij hij op verschillende eigenaardig-
heden de aandacht vestigt.

Mededeeling van Deventer. De Heer van Deventer komt
terug op een vroeger gegeven mededeeling omtrent het
kunstmatig bereiden van diamant door Molssan. Een door
hem gepubliceerde mededeeling heeft bestrijding gevonden
en wel voornamelijk op het punt of het bij de bereiding
gebruikte gietijzer bij stolling inkrimpt of uitzet. Spreker
treedt hieromtrent in gesprek met de H.H. Weijs en van
Kuijk. Het lid Weijs zet uiteen, dat uit het door het lid

van Deventer medegedeelde zoowel tot uitzetting als inkrim-
pinir bij het stollen zou kunnen worden geconcludeerd. Het
lid van Dkventer beveelt de kwestie in de aandacht van
de leden aan.
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MededeeVuuj ran lieminchu. Het lid \ an Bkmmklex vertoont

eenige, zooals hij het noenit „losbandige bewoners van het

heelal" in casu meteoorsteenen, door hem van Semarang

ontvangen. Op het oog is het een Silikaatsteen, vermoe-

delijk van een vuurbol afkomstig. De stukken ziilli-n a.m

Prof. Martin te Leiden ter onderzoek worden gezonden,

aangezien spreker meent, dat een systematica onderzoek

van talrijke meteoorsteenen belangrijk kan wezen.

Vervolgens vertoont spreker eenige opnamen van den

Gedeh, waarbij hij eenige inlichtingen geeft o.a. van een

door hem aangetroffen onden krater, die sprekend den vorm

van de Zandzee heeft en ook dezelfde vegetatie vertoont.

Mededeeling Enthoven. De voorzitter deelt vervolgens

belaagrijke bijzonderheden mede omtrent een 11 Km. lang

kratermeer gevonden op de Rindjani op Lorubok. Het lid

van Bkmmklex verbindt hieraan eenige mededeelingen.

svergadering op Donderdag

15 Augustus 1907.

Aanwezig de leden: van Bemmelkn (\ice-voorz.). (tkuns.

van Dkvkntek, Tjeenk Willink, van Ldmmel, van Eek en

van Kuijk (Secretaris).

De vergadering wordt voorgezeten door den viee-voorzitter.

Na opening van de vergadering, worden de Notulen van

de vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd.

Ingekomen stukken. Van de ingekomen stukken verdienen

vermelding:

1. Adresverandering van het correspondeerend lid de Mon-

tesus de Ballore, Santiago, Chili.
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2. De Heer Drayton Lee bedankt voor het lidmaatschap.

3. De Heer de Does idem.

4. Een bedankbrief van H. M. de Koningin voor de

toezending van deel 66 van het tijdschrift,

5. Op een daartoe aan hen gezonden uitnoodiging hebben

zich als lid aangemeld de Heeren:

J. Radersma, Hoofdingenieur der Spoorwegen.

H. Cool, Mijningenieur.

Daarna wordt vastgesteld, dat de Bibliotheek-comniissie

zal vergaderen.

Naar aanleiding van een mededeeling van den Directeur

van 0., E. en N., dat hij geen prijs meer stelt op de toezending

van he1 tqdschrift der K. N. V. wegens gebrek aan bibliotheek-

ruimte, wordt besloten dien Departementschef te schrijven,

dat, indien daartegen geen bezwaar bestaat, de K. N. V.

gaarne het tijdschrift der K. N. V., voor zoover dat bij het

Departement van 0., E. en N. aanwezig is, terug wil hebben

en ook gamut' andoiv rijdschriften of werken op natuur-

wetenschappelijk gebied, die gemist kunnen worden, zou

willen ontvangen.

Mededeeling van Deventer. Dr. van Devexter teekent

protest aan tegen een opstel van Prof. Hubrbcht in de Gids,

waarin beweerd wordt, dat argon een steun is voor het

periodiek systeem en dit systeem zeer geroemd wordt.

Volgens Dr. van Deventer levert het argon door zijn atoom-

gewicht (40 en nlet 38) een groot bezwaar tegen het periodiek

systeem en kan dit stelsel alleen door allerlei geknoei een

schijn van gestrengheid handhaven.



Bestuursvergadering op Donderdag

12 September 1907.

Aanwezig de leden: Ehthoven (Yooiz.), van Bkmmi.i.ka.

Weiss. T.teenk Willixk. van Eek, Cool (gast, gewoon lid),

van Kampen, H. Oknkn en van Kuuk, Secretaris.

Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend, worden

de Notulen van de vorige vergadering voorgelezen en goed-

gekeurd.

Van de ingekomen stnkken verdienen vermelding:

1. een schrijven van Mevr. Serrurriek — ten Kate, bewoon-

ster van het westelijk paviljoen. hondende verzoek goed

te keuren, dat gedurende eene afwezigheid van 6 - 8

maanden het paviljoen geineubileerd aan een gezin

zonder kinderen wordt verlmurd. Bij afwezigheid van

den secretaris, is deze aangelegenheid door den Directeur

der Gebonwen, in overleg met den Voorzitter goedge-

keurd en afgedaan.

2. een schrijven van Prof. Slitter aau het lid T.'kknk

Willink, houdende mededeeling, dat de uitgave van het

ondernomen werk over de zoologie van Ned.-Indifi zal

plaats hebben en dat dus de daarvoor toegestane gelden

zullen raoeten worden gezonden.

Daama wordt Dr. G. P. Fhtermohlen. die rich als lid

heeft aangemeld, aangenomen als zoodanig.

Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat het eerelid de

Heer Heringa overleden is. Aan den zoon van den overledene

zal een schrijven van rouwbeklag worden gezonden.

Verbouwing OosteUjk Paviljoen. Daarna komt de verbouwing

van het paviljoen van den secretaris ter sprake.

Na eenig debat worden de volgende principes mtg _

1° het is voor de goede uitoefening I

o-ewenscht. dat de secretaris bij de Bibliotheek woont.



2°. het is gewenscht, dat het huis grondig wordt hersteld

of verbouwd.

De Directeur der Gebouwen is tegen gedeeltelijke verbou-

wing. Op een vraag van dit bestuurslid verklaart de Penning-

meester, dat voor de verbouwing voldoende geld aanwezig is.

Daarop noodigt de Voorzitter den Directeur der Gebouwen

ait, tegen de volgende vergadering een onderzoek te willen

doen instellcn en een globale kostenbegrooting te willen

indienen, zoo mogelijk zoo tijdig dat de Voorzitter daarom-

trent met den Voorzitter van de Maat-t hapnij van Luuibuuw

overleg kan plegen.

Mededeeling Enthoven. Vervolgens deelt de Voorzitter

eenige bijzonderheden niede omtrent een zeer ingenieusen

afstandsmeter, waarvan de working berust op twee prisma's,

waarvan een van Bai/ernkeind. De/.e afstandsmeter is bij het

Relgische Leger ingevoerd en kolonel Enthovkn verkreeg

persoonlijk daarmede zeer goede resultaten.

Bestuursvergadering op Donderdag

10 October 1907.

Aanwezig de leden: Enthoven (Voorzitter), van Hapten,

van Bemmelen, van Devf.ntek, de Haan, Grijns, van Ekk,

H. Onnen, Tjeenk Willink, van Lummel, van der Goot,

van Kampen en van Kuijk (Secretaris).

Na voorlezing der Notulen van de vorige vergadering

worden deze goedgekeurd.

Van de ingekomen brieven verdienen vermelding eene

Ling als lid van de H.H. H. H. Zei.tlstra Fzn.,

assistent a/h Departement van Landbouw en Dr. A. Rant,

botanicus b d Gouv. Kina-onderneming.
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Voorts een brief van Dr. Driessen te Nijmegen. welke

voorstelt tie contribute voor leden in Nederland vast verblijf

houdende te verminderen. Dr. Driessen zal worden mede-

gedeeld, dat zijn voorstel zal worden in everweging genomen.

Aan Mevr. de Wed. Jon. Hbbikga zal een brief van

rouwbeklag worden gezonden.

De Voorzitter vestigt de aandacht van de vergadering

op een mededeeling hem ter oore gekomen. dat vele heeren

te Buitenzorg gebruik maken van de Bibliotheek der K. N. V.

zonder lid te zijn. Na ampele bespreking wordt besloten aan

Prof. Treub hierover te schrijven, wellicht dat dour dims

invloed verbetering kan worden verwacht.

Expeditie Krakatau. De Voorzitter doet mededeeling van

een in het volgend jaar door den topografischen dienst

nit te rusten wetensehappelijke expeditie naar Krakatau.

Verbouwing Secretaris-woning. Omtrent de voorziening aan

de woning van den Secretaris wordt het rapport van den

Directeur der Gebouwen voorgelezen, waaruit blijkt, dat

de Heer Weys het gebouw heeft laten onderzoeken en zich

niet gerechtigd acht zonder meer tot den bouw van eene

nieuwe woning te adviseeren; hij stelt deze aangelegenheid

in handen van de vergadering. Na eenige besprekinu wordt

besloten, den Directeur der Gebouwen uit te noodigen een

project te doen opmaken:

P. betreffende afbraak van het tegenwoordige paviljoen en

opbouw van een passende secretaris-woning met gebruik

making der bruikbare afkomende materialen.

2°. betreffende algeheele, grondige herstelling van het tegen-

woordige paviljoen met in achtneming van eenige ter

vergadering genoemde voorzieningen.

Uit het verschil van deze beide ontwerpen en het kapitaaJ.

vertegenwoordigende een rente van f 120- 'sjaars (de

Secretaris verklaarde zich bereid met ingang van 1 September

1908 voor eene nieuwe woning f 110.- hour te betalen)

zal dan kunnen worden beslist wat zal gesclneden.

LXVil
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Merhihclimj run Beituiirleu. Het lid van Bkm.melen cloet

eene mededeeling omtrent de gelaagdheid van de atmosfeer

en de moderne teclmiek om wetenschappelijke waarnemingen

in de hooge luchtlagen te doen. Hij beschrijft eene methode

van z.g. pilot-ballons, irelke door de uitzetting van het gas

en de elasticiteit van den ballonwand zlch steeds sneller

omhoog bewegen, tot zij ten slotte langs een van te voren

aangrbrachten naad barsten.

Een tweede ballon, welke bij die spanning niet barst, brengt

de instrumenten bij wijze van paracliute naar beneden.

De steeds versnelde opstijging is noodig voor de noodige

ventilatie der thermometers. Aan deze mededeeling' kno<>pi

spreker nog eenige theoretische beschouwingen vast omtrent

het versclujnsel van de warme luchtlaag op ongeveer 10— 15

KM. hoogte.

Mededeeling ran Lummel. Het lid van Ll.mmel doet naar

aanleiding van de laat^r wrsdienen koiueet eenige mededee-

lingen omtrent baanberekeningen en de methoden, welke

daarbij worden gevolgd. Hij hoopt t. g. t. terug te komen op

een door hem te maken baanberekening van de nienwe

komeet, welke hij in verband met de thans bekende gegevens

zal opzetten.

Bestuursvergadering op Donderdag

14 November 1907.

• de leden:

De Notnlen van de vorige vergadering wordm voorgelezen

n goedgekeurd.



Aangemeld als lid hebben zich: de H.H. Meektess.

Resident van Batavia en Holtappil, Luit. der Int"'.

Voorgehangen is: Dr. \Y<>i:>tek. dir als lid wnrdi anii^rtioincii.

hiijehomen Brieven:

1. van het Bestnur van den Ned.-Ind. Kunstkring, lioudende

verzoek over de binnengalerij van lu-t grbouw van de

K. N V. te mogen beschikken van 2 i:> November foor

het honden van eene tentoonstelling van klassiekc

bronzen.

Het dagelijksch besluur had hierop reeds geantwoord.

dat daartegen geen bezwaar bestond en dat omtrent het

betalen van de verlichting nader bericht zou worden

gezonden. De zaal zou bovendien weer moeten worden

opgeleverd in den toestand, waarin zij werd afgegeven.

Er wordt bepaald den Kunstkring voor te stellen de

verlichtingskosten over November te betalen. aangezien

de K. N. V. haast geen licht gebruikt en de afrekening

daardoor eenvoudiger wordt.

3. een bedankbrief van de Directie van de Xed.-Tnd.

Escompto Maatschappij voor de felicitatie bij gelegenheid

van haar halve eeuwfeest.

4. brieven van bedanken voor het lidmaatscbap van de

H.H.: Prixsex (Iekklixgs. Pas en de Val.

Vervolgens wordt voorlezing gedaan van den brief ge-

schreven aan Prof. Treub, naar aanleiding van het gebruik

van de Bibliotheek der K. X. V. te Buitenzorg door niet-

Verbouteing Sceretaris-mmiMj. De Directeur der gebouwen

doet daarna verslag omtrent:

1. een project van een nieuw huis. in plaats van ht-t thans

slecht bewoonbare paviljoen v d Secretaris. De kosten

daarvan zijn geraamd op f 9000.— en een kleine

f 2000.— voor hersrtdlinu dn bijgebouwen:



2. een project voor herstelling van net bestaande huis.

De kosten daarvan bedragen ruw gescbat f 6000.—.
Allereerst wordt overlegd, wat zal moeten geschieden:
repareeren of een nieuw huis bouwen.

Na eenig debat, wordt besloten een stemming te houden
en blijkt het, dat de vergadering, behalve de Heer H. Onnen,
er voor is, de kwestie door den bouw van een nieuw huis op te

lossen. Er zal een commissie confereeren. hoe de zaak met den
Heer Dinger zal dienen te worden besproken en daarna zulks
doen. In die commissie worden benoemd de H.H.: van Bemmelrn,
Weijs, van Eek en daaraan toegevoegd de Secretaris.
De Directeur der Gebouwen deelt nog mede, dat de

begrooting van f 9000.- vermoedelrjk wel wat omlaag zal
kunnen worden gebracht.

Mededeelincj can Deventer. Dr. van Dbvknteb herinnert er
aan, hoe eenige maanden geleden door Dr. van Lummel
bericht werd over de omkeering van de normale electrische
verhouding tusschen magnesium en zink door middel eener
semi-isoleerende iaag van verontreinigden sterken alkohol.
Hij kan nu meedeelen, dat naar proeven van Dr. van
Lummel en hem zelf een tweede semi-isoleerende vloeistot
werd gevonden in den normalen propylalkohol, met welke
vloeistof even besliste uitkomsten werden verkregen. Tevens
heeft deze vloeistof nog dit voordeel boven den aetliyl-
alkohol, dat haar menglngswarmte met water veel geringer
is, zoodat de temperatuurs-verhooging aan de grenslaag zeker
te klein moet wezen om als oorzaak van het abnormale
electrische verschijnsel te gelden.

Ook toonden zij aan door een proef. waarbij zink en magne-
sium beide in verdunde glauberzoutoplossing gedoopt en de
bovenlaag der vloeistof verhit werd, dat er een belangrijk
temperatuursverschil tusschen de lagen noodig is om een
klein verschil in stroomsterkte te veroorzaken en dat dit

Heme verschil dan nog in anderen zin uitvalt. dan de
wijziging door de alkoholen teweeggebracht.



Zij meenen. dat deze ervaringen de tegenwerping van een

thermostroom beslist weerleggen en achten hun inzicht over

het effect van de semi-isoleerende laag er nader door bevestisrd.

Mededeeling van Bemmelen. Dr. van Bemmelen deelt daarna

in het kort de resultaten mede van zijn onderzoek omtrent

aardstroomen op de telegraaf- en telefoonlijnen naar Anjer—
Cheribon — Semarang — Soerabaia en Makasser en bespreekt

het feit. dat hij op de lange lijnen een verschillend resultant

heeft gevonden met dat op de kortere. Hij treed t in een

beschouwing hoe men zich dat zou kunnen verklaren en over-

weegt hoe of hij nadoiv pit fiK-miuueti daaromtrent zou kunnen

doen. Aan de hand van een gratische voorstelling en photo-

opnamen van verschillende curven wordt een en ander nader

toegelicht.

Bestuursvergadering op Maandag

9 December 1907.

Aanwezig de Heeren: Enthoven (Voorz.). van Bemmelen.

Weijs, van Deventer, H. Onnen. Streiff. Kiewit de Jonge.

Holtappel (gewoon lid), de Ha an. S. Onnen. Bij afwezen van

den Secretaris neemt de laatstgenoemde diens functien waar.

Notulen. De Notulen van de vorige vergadering worden

voorgelezen en goedgekeurd.

Ingekomen stukken. Onder de ingekomen brieven bevinden

het lidina.it-. hipzich mededeelingen van bed;anken voor h

van de Heeren:

Kat, Mr.-Comelis.

Kruseman, Tuxiknwhija.

Arriens. Weltevreden.

VAN SlLFHOPT. Mr.-Comelis.

WlNTGENS. Wilterreden.

Lagerwey.

Naar mededeeling van de Smithonian In

correspondeerend lid Dr. S. P . Langley ovei



Verder een brief van Dr. Kiewit de Joxge omtrent een
bijdrage aan de uitgave van een Xedermndsch-Indisch
PLmtkundig Woordenboek. welke bijdrage kan geschieden
door inteekening voor een zeker aantal exemplaren a f 10.—
het stuk. Aangezien de Penningmeester afwezig is, meent
de Voorzitter. dat er bezwaarlrjk eene beslissing kan geno-
men worden, waarop de Heer Dr. Oxnex voorstelt de indiening
der begrooting af te wachten om te kunnen beoordeelen in

hoeverre de financieele omstandigheden een min of meer
belangrijken steun van dit nuttig werk toelaten. Dr. Kiewit
de J«»x<;e zoowel als Dr. de Haax meenen. dat zeer zeker
voor een dergelijk werk een belangrrjke steun moet worden
toegezegd, daar dit juist in de lijn der K. N. V. ligt en
meenen, dat die steun minstens f 250.— moet bedragen.
Op de vraag wat met 2"> exemplaren gedaan moet worden.

stelt Dr. van Devextek voor de toezegging te doen om voor

1 exemplaar in te teekenen voor f 100. -, te meer. daar een
eventueele wederverkoop aan de leden. aan de uitgave die

persoonlijken steun zou onttrekken. Het eind der overwe-
gingen is. dat besloten wordt in te teekenen voor 1 exem-
plaar van f 10.— en f 100.— steun toe te zeggen, zoodat
op de begrooting f 110. zullen gebraeht moeten worden
voor uitgaven. Nog verzoekt Dr. de Haax dit bedrag als een
minimum te besehouwen en zoo mogelijk meer bij te dragen.

I LTkir-nn\ </o</eh,//sr/, hrs/io/f. Alsiui komt ter spraki- (If

yerkieasing van een nieuw dagelijksch bestuur. Op voorstel
van Dr. van Deventei: wordt het oude bestuur bij acvlaniatie

herkozeu en neemt dit de verkiezing aan. zoodat het samen-
gesteld is als volgt:

J. J. K. Exthovex. Voorzitter.

Dr. W. van Bemmelen. Vice-voorzitter en Redacteur van

het Tijdschrift.

J. G. vax Kuj.ik, Secretaris.

J. W. van Eek. Penningmeester.

C. W. Wejjs, Directeur der Gebouwen.



Vevificatie-commixxic. Voor de Veririratie-commissie ya

na vrij uitvoerige onderhandelingen en toezegging. dat

bestuur hem meer steun zal verleenen in hot aanbrengcu '

een andere manier van boekhouden. de Heer Dr. H. On

zijne hulp ten slotte toe en zal met Dr. Kiewit i»k .!<>

de Verificatie-commissie van dit jaar uitmaken.

Botnv niewre St'crvhms-u'omwj. Thans korat de Heer Weijs

aan het woord om een project voor een nieuwe woning

in de plaats van het door den Secretaris bewoonde paviljoen

De bouwkosten voor het woonhuis zullen f 10.000 bedragen

met inbegrip van de herstellingskosten der bijgebouwen.

terwijl dan de huurwaarde ongetwijfeld f 150.— per maand

zal bedragen. De Maatschappij van Landbouw en Nrjveraeid,

gepersonifleerd in den Heer J. Dinger, zal gaarne f 5000 —
bijdragen en ontvangt daarvoor de helft der maandelijksche

huurwaarde, dus f 75.— per maand. Aangezien echter de

fg. Secretaris niet in staat is meer dan f 110. - te betalen.

zou dit dus komen te staan op een mindere ontvangst voor

de K. X. V. van /' 15. beneyens renteverlies dor te besteden

f 5000.— ad 6°„ "s jaars dus f 25.— 's maands, te zamen

f 40.— s maands. Naar aanleiding daarvan wordt besloten

den tegenwoordigen Secretaris in het nieuwe huis te laten

wonen voor f 110.— 's maands. maar bij vervanging. don

Qieuwen Secretaris de keuze te laten 6f het nieuwe huis voor

/' 150. of het thans door Mevrouw Skukiukiek bewoonde

paviljoen voor f 100. s maands, terwijl dan het nieuwe

huis voor f 150.— zal worden verhuurd.

Op de vraag van den Heer Wei is. waar ..-n wauneer over

het geld te besehikken is. wordt besloten. dat <le financierh-
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commissie daarvoor zal zorgen en de bouwcommissaris kennis

zal geven, dat met den bouw kan worden begonnen.

Voor een cahier de charge en een overeenkomst met de

bouwmeesters (H.H. Mooijen en Elenbaas) zal de Directeur

der Gebouwen zorgen. voor de besprekingen met den Heer

J. Dinger de H.H. Weus en van Bbmmklin.

Mededeeliny can Dec-enter. Nadat Dr. van Deventer de

opmerking heeft gemaakt, dat het bord nog steeds moet

worden geschilderd, vangt hij de volgende mededee-

ling aan:

Namens Dr. P. Ane.ma en zichzelf doet Dr. van Deventer

een mededeeling over een eigenaardig, door eerstgenoemde

oiitdekt geval van gasanalyse.

Een inengsel van koolwaters t of en water in den eudio-

meter met overmaat zuurstof tot ontplofting gebracht. verstrekt

numerieke gegevens (volume contractie, koolzuur, verbruikte

zuurstof). die men tot berekening van de samenstelling van

het mengsel gebruiken kan.

Nu bleek het echter, dat deze gegevens een oplo^sing

nit-t gfdoogen, zoo het mengsel bestaat uit tmterstof en tiree

,(>>:, uliij,!, koolwaters&qfen, terwijl zoo een der koolwater -

stoffen onverzadigd is. een oplossing wel is te vinden.

Grenoem.de heeren slaagden er in het noodwendige van de

aangewezen onoplosbaarheid in het algemeen te bewijzen en

tal van andere onoplosbare gevallen op te sporen, terwijl

in die gevallen ook de densiteit van het mengsel geen

hulp geett.

In Bunsen's Gasometrische Methoden vinden zij die

tre gevallen niet vermeld. Toch mag het eerste

vooral van groot gewicht geacht worden en kan men

vreezen, dat de opgaven over de samenstelling van

lichtgas onbetrouwbaar zijn, waar een mengsel van me-

thaan en waterstof eudiometrisch en densimetrisch gelijk

staat met een ander mengsel van methaan. ethaan en

waterstof.



Toekenning ran etn rergaerling aan opz. B. 0. W. Vogelsang.

Nadat op voorstel van den Heer Weijs aan den opzichter

B. 0. W. den Heer Vogelzang voor zijne bemoeienissen in

zake de gebouwen en nieuwe projerti'ii ecu irratiticarie van

( 50.— wordt toegezegd, welke uitgave op het lioofd onder-

houd der gebonwen zal worden gebracht. sluit de Voorzitter

de vergadering.
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LUST VAN GEDURENDE HET JAAR 1907

ONTVANGEN BOEKWERKEN.

B. 206. W. van Bemmelex. Note on the present position

of the earth's magnetic axis derived from declination data

alone. Overdruk 1907,

(4m. 61. — Considerazioni sui rapporti tra pionte loro

insetti remici. Overdruk 1906.

Gni. V 9. — Sopra una anomalia negli organi sessuali

esterni feminci di loeusta. Overdruk 1906.

Gm. VII 10. — Deserizione di un nuovo genere e di una
nuovo specie di „lecanite". Overdruk 1906.

Da. 270. Gosta Bodmax. Om isoinorh" mellausalter .if

Vismut och de sallsynta jord-metallerna. Proefschrift 1906.

Gd. 32. Dr. J. Boekk. Rapport betreffende een voorloopig

onderzoek naar den toestand van de visscherij en de Industrie

van zeeproducten in de kolonie Curacao. 1907.

Da. 276. Dr. J. Boesekes. Wisselwerkingen tusschen

\retenschappelijk onderzoek en de organisch chemische tech-



H. 456. Dr. L. Boumas. De wetensehappelijke beoefening

der psychiatrie. Rede 1907.

L. 85. Dr. P. G. BuEJOSBS. Het leven van Linnaeus.

Overdruk 1907.

P. 369. Systematische catalogus van de bibtiotheek der

Technische Hoogeschool te Delft. II e deel.

B. 207. M. F. Coi-rty. Observations pluviometri.|ue

thermometriques faites dans le departement de la Giro

Juin 1905— Mai 1906.

V. 157. A. Dkenik. Het onderscheidingsvermogen

Proefschrift 1906.

Da. 272. J. J. M. Dormaak. Voorst udies tot de bepaling

van het atoomgewicht van antimonium. Proefschrift 1906.

Da. 274. 0. J. Enklaau. ( >ver ucinieeti en myrrt-en. tvne

bijdrage tot de kennis van de aliphotische Terpenen. Proef-

schrift 1905.

Gg. 125. Dr. 0. Fwsch. Neue Arten zur Javanischen

Ornis. Overdruk 1907.

L. 86. The Franklin bicentennial celebration. 1906.

0. 106. G. de Gelder. De berekening, de bouw en het

bedrijf van het kabelnet der gemeente Amsterdam. Proef-

schrift 1907.



H. 438. Prof. Dr. H. J. Hamburger. De invloed van het

lioogland op het menschelijk organisme.

Da. 271. Gustaf Hellsixg. ()m » aminonitriler. * amino-

tiamider saint ur de senare Harledda Glyaxalidin och triazol

derivat. Proefsehrift 1905.

Da. 269. Otto Holmburg. Om framstallning af ren

neodymoxyd och omtvanne nya metoder for separertag af

sallcynta jordarter. Proefsehrift 1906.

Db. 182. Albert Howard. First report of the fruit expe-

riments at Pusa. Overdruk 1907.

H. 455. Dr. L. van Itallie. De vermeerdering onzer

kennis omtrent geneesmiddelen in de 19e eeuw. Rede 1907.

0. 107. G. van Itersox Jr. Mathematische und micros-

copisch-anatomische Studien fiber Blattstellungen nebst

Betrachtungen fiber den Sehalenbau der Miliolinen. Proef-

sehrift 1907.

F. 563. F. R. K.ikll.man'. Botaniska Studien. 1906.

H. 439. Prof. Alex Kleix. De strijd tusschen de bacte-



Gi. 177. Taco Kuiri - -am respiratono

pesci ossei. Overdruk 1906.

0. 104. Dr. Ing Hans Linsemasx, e. i. Rede 1907.

F. 565. Dr. J. P. Lotsy. Carolus Linnaeus. Ken

ander over zijn beteekenis, vooral ten opzichte van

soortbegrip. Rede ter herdenking van zijn 800" geboorted

Go. 82.— On a collection of Crustacea, decapoda and

stomatopoda, chiefly from the Inland-sea of Japan, with

descriptions of new species. Overdruk 1907.

Gp. 48. Contribution a la connaissance des Nematodes

libres de la Seine et des environs de Paris. Overdruk 190/.

Gp 49. -Observations sur quelques especes de Nematodes

terrestres libres de l'ile de Walcheren. Overdruk 1906.

Gp< so.— Sur quelques especes nouvelles ou pen connues

de Nematodes libres vivant sur les cotes de la Zelande.

Overdruk.

Ab. 113. P. Middel. De trisectie van den hoek. Proef-

schrift 1906.

101. J. Nelkmaxs. c. i. De Noorder Lekdijk. Rede 1906.

R. 105. M. C. Piepers. Noel

h.mvini-mus. 1907.

. St'b-



H. 443. D. J. A. van Reekum. Quantitatieve onderzoe-
kingen over reflexen. Proefschrift 1906.

Gd. 33. Dr. F. Romer. Die wissenschaftlicben Ergebnisse
der deutschen Tiefsee Expedition auf dem Dampfer Valdivia
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Tabbl V.

W ind te

<'().Mi'o.\i-:\'rK\ dvm i*ki:k »i mkki

Tomohon.

BEWEGLNG VOOK ELKE MAAND.

factor verbeterd).

N. 0.

m
l*\ "/w

;

»/« »/» •%, «/« /- K/O*
J

°Vo5

1

% %
Nov. 4 17 20 i :; 7 — 17 11 1 ]7 |?

-20 38 —29 —10 — 3 14 — 4 —19 —21 —53 —67

Dec. ' 27 26 39 12 38 28 :>4 1

-31 —61 —41 —39 —29 —39 5 — 6 —26 —13 —56 —36

•Ian. 39 12 4] 2 52 Is
18 —46 -54 —45 —14 —25 — 4 —19 —35 —17 2,5 —49

Feb. 53 33 64 5 50 47 75 52 34
41 —49 4 -40 3 —21 —14 —26 -39 —17 —14 —44

Mrt. 47 4:, 4 I 53 36 7 64 IS 63
-17 -30 —61 —41 11 2 —57 —31 —10 10 2 - 9

April. 22 28 iif, M
-21 -24 3 —43 15 40 —30 —24 —32 16 3 —19

M(M. 20 21 5 41 28
1 3 42 33 »

30 55

38 <>8 41

16

55

4

49

" 8 5

18

— 3

20 6 38

33

31

.lull.
31 30 :>1 58 84

...
25

1 43 22 53 —32 23 32 » 33 26 24 34

AugB. -37 36 -76 23 -84 88
_

40 52 34 55 —29 — 7 19 37 :,4 21 36 53

Sept, 34 14 53 22 70 -51 -37 45 n Mi hi
M 30 33 31 23 22 17 23 45 1 15 76

Oct. -26 12 23 ,7 7, -20 -21 51 .:, II

JO 2 I6 28 20 11 — 1 22 27 —17 4 22

storinjrs- ^27 - - 9 • -23 5 — 4 11 15 19 —32 —19 12 — 5

UVli



34

Blijkens deze tabel is zulks volstrekt niet hot ur-val geweest.

De noordelijke component toont wel is waar do ivgelmatige

vervanging van noordclijko door zuidelijke winden - en om-

gekeerd — aan, doch de grootte dier component wijst op zeer

weinig standvastigheid. Eigenaardiger nog is het met de

oostelijke gesteld. In den vollen westmoesson behielden de

iM^ifliik-'
j
mi iudi.'kr far to re n sums nog de overhand, zoodat

dan alleen door den storenden overwind van westelijke

winden mocht gesproken w onion. Het tegenovergestelde deed

zich eveneens voor; zoo voerden bijv. in Juli/Augs. 1900 de

westenwinden den boventoon met een vrij grooten besten-

digheids-coefficient. De aanzienlijke schommeling in grootte

is overigens vooral bij de oostcomponent opvallend. Duidelijker

nog komt die variatie nit in tabel VT. die ontstaan is door

de gemiddelden der drie uren (6
U voorm. dnbbel genomen)

eerst voor den storingsfactor te verbeteren, en de aldus rer-

kronen, voordagelijkschen gang en overwind gecorrigeenie. du>

zniver poriodioko. eomponenten met hunne maandgeiniddtddrn

te verminderen, welke maand-rmiddclden overeenkonien met

die, in tabel III gegeven.

Men ziet uit tabel VI de mime slingeringen in grootte

der beide componenten. Gewoonlijk houden de afwjjkingen

eenigo maanden in denzelt'den zin aan, meermalen 6, eens

xelt's 14 maanden. Veelal zijn zij in alleen staande gevallen

klein, doch in tijdvakkt'ii van langoiv ccnzijdigo afwijking

aaiiiio'iktdijk grooter.

Werdon tot

Wind te

DER ZUIVER PERIODIEKE 3MIDDELDEN.

-fr »/* ":
- »/* "/oo % i

02 •v- -fc.|^|* 06

Nov. —12 24 17 _ , 33 —25 5 — 6 ii 38 —n
Dec. —10—14 4 - -28 -a 19 36 24 - 1

Jan. 2 —36 11 u 4j 14 — 3
-

Feb. ' 7 14 17 —46 1 — l 30 5 13 18
—39 14 — l —29 ^ -19 27 14

April. —12 10 29 13 — 7 -61 36 —43 41

!

Met. -15—16 1 42 31 — 1 47 —29 —25 15 -

Jum.
| 5—12 6 23

Juli. 12; 16 i) 19 —27 17

17 —29
— 7

—23
—10

—27
—38 11

!

Aug.
; 26 24: 17 39 —2.") 9 — 7 —28

Sept.
| 6 24 17 19 —20 23 -

66 8 "
'

35 44 —30 32

nJ «/« •fm »/» "/oo °%» °V02
|

"/(B fr ^ 1m -,[

- 1-17 22 — 7 7 35 39 16 o _ i —36 —49
|- I -30 — 9 — 5 25 6 1 —27

-15 14 —21 —14 16 9 29 11 — 5 15 9 —14

29 —17 25 13 —14 to —17

—37 —20 31 28 —37 —10 15 30 22 14

16 —33 30 52 —19 14 21 lh 6

2 —16 -19 — 9 —16 —14 I 22 — 4

8 19 15 —26 — 16 —13 —27 6 — 3

-2 21 — 2 27 59 — 2 6 —16 8j 5; 19

9 24 2 84 —64 —38 —15 10 ->> 8

11 - i 3 3 —12 —12 — 6 [6 —30 —17 44
|

15—13 1 16 12 4 —15 H 13 -28 11 7



gemiddelden behandeld, thans dienen ook de dagelijksche

componenten beschouwd te warden.

Deze werden daartoe, voor ieder uur afzonderlijk, in een

tabel saamgebracht, waarvan elk getal het gemiddclde voor-

stelde van de waaruemingen op het overeenkonistige uur en

do u-elijklnhlende data, dus nit VI observation.

Bedoelde tabel, om plaats te winnen hier niet afgedrukt,

toont het volgende aan.

De noordelijke component in December/April, de znidelgke

in Juni/October blijken voor elk waarnemingsuur met stand-

vastigheid door te staan. Alleen in de keuteringmaanden
Mei en November zijn zij meer wisselvallig. Veel minder
constant is de oostcompouent, daar gedurende den oostmoesson

herhaaldelijk westelijke winden doorbreken. Vooral op den
middag schijnen oostelijke en westelijke luchtstroomen elkaar

voortdurend slag te leveren met afwisselend geluk; tegen
tlt'ti avond wordtdat minder en ook 'smorgens is dobestendigln-id

grooter. Vermoedelijk viudt dit verschijnsel zijn oorzaak
in den hiervoreu gevonden dagwind, die, uit eon wostolijko

richting blazend, nu en dan overheerschend optreedt. Men
mag toeh verwachten, dat ook te Tomohon de dag- en
nachtwinden heftiger zijn, naar gelang de dagelijksche tem-
IM-ratniirs.-hommi'lingrn grooter worden. dus in den ZO-moesson.
Daar voorts overal met het klimmen van de temperatuur die

winden krachtiger gaan doorstaan, heeft de dagwind de
grootste bestendigheid omstreeks don middag om tegen don
avond weer at to nemen. Meruit zou derhalve het optreden
dor dikwijls overheersrhende westelijke winden. voomaiiielijk
op den middag, zeer good to verklaren zijn. Zij vallon gedu-
rende den oostmoesson niet alleen meer in het oog, omdat
zij dan fors.-hor doorzetten. doch voornamelijk daar zij in den
X\Y-moesson met den seizoenwind uit eenzelfden hoek blazon on
hiorouder verseholen gaan. De westelijke component in De-
cember/April is dan ook holangrijk grooter on zeer standvastiir.

Delaatstb^pr„k.-ntal..-l.\\aannil.Mla»-(.liiks
1 -h l

.

1 -„inp.,ii.-iit.-ii

voor elk uur afz.mdorlijk voorkwainou. is nog eons on.goworkt



ill cen anilere (tabel VII). gevende de voor ile drie lircn

gezamenlijk uviniddelde muipoiiontcn, en wel verbeterd voor

de dagelijksche variatie door hot toekeimcii ccncr duhhele

waarde aan hot morgenuur.

Van December tot April vocren zonder uitzondeiini: do

noord- on westcomponenten den boventoon. Oeduronde do

gchccle Mcimaand strijdon oostelijkc on westolijke windcn

oni den voorrang on winnen beurtclings. De liounlelijke

liichtstrooniei! slaan daarontegcn in do holft dier niaand

l«lotselin.ir oin. nagenoei: zonder ceniir keiitenn<rsverschijnse].

De zuidelijkc component blijft daarna onafirobroken over-

wegend tot het eind van October, verzwakt dan en wordt

na cen kamp van eenitre woken omstrceks half November

door do noordelijke overvleugeld. De oostelijke windcn staan

van Jnni tot half October vrij stand vastig. hoewel niet

onwankelbaar. door, oni dan plotselintr in westenwinden over

to gaan, welke daarna tor Mei aan het woord blijven.

Over het algemeen bezitten ovcral windcn nit verschillciido

riehtingen onderling ongelijkc eigensehappen. De landwind

bijv. is dro-rer. zwakker en wanner dan de zeebries. \"oor

clke plaats is con ..book" aan to wijzcn. waarnit de winden

-eniiddeld krachtiirer waaion dan nit andere richtiugen. Sncl

bewogen lucht bevordert de verdamping, droogt den bodem

uit en vermeerdert do behoefte aan neeivslair. <>ok werken

de sterkcrc luchtstroomen op 't gevoel, op tie z. g. physiolo-

gische temperatuur, die door gcen thermometer is aan tc

geven. Andere windstreken weer vocren allccn zwakke

zneht.jcs en daarom te weimV frisehhoid aan. Do liiehtrirenlatic

uitwasemingen hoopen zich op. Met is benanwd. drnkkend.

ongezond; dc lucht wordt ireleidelijk veririitiird.

Als elders hebben ook te Tomohon de versehillende windcn

hunne eigenaardigheden. De heer Limbckc. zcgt o.a.:

,.Alleen dc windriehfinir word door mij ireobserveerd;

de kracht van den luchtstrooin kon ik niet bepalen.

Mijn ervaring is echter, dat de ZO. winden de krachtigste

zijn. De XW. winden, hoewel enkele zware baratbuien

voorkomen, doen in constante kracht bepaald onder
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voor die, wclke nit hct zuiden en oosten waaien, soms
woken lang met onverminderde hevigheid. Meestal
gaan zij gepaard met warm, vaak drukkend weer,
tcrwijl ze zelf don indruk van guur zijn maken.
Kouvatten en koortsen komen dan vaak voor; de koortsen
worden wel toegeschreven aan de omstandigheid, dat
die winden heenstrijkcn over do Tominibocht, wier
kiistcn nogal rijk mocten zijn aan koralen. De laatste

maanden dor beide moessons ziin in den rcgel het
nunst gezond en wel mcer naarmatc de moessons zelf

abnormaler zijn."

Ken statist iek van liet aaittal malen, dat de wind uit elke
ri.-hting blaasfc, heeft dus ook voor Tomohon rccht van
best aan en is derhalve samengesteld.
Van do totaal 365 X 12 X 3 = 13140 waarnemingen

(eigenlijk iets minder, daar do waarnemer nu en dan ver-
liindenl is wworden om de obscrvaties te verrieliten) is

eerst, voor ieder uaarnemingsiuir afzonderlijk, maand voor
mi '"'i'l 1" r aantal malen opgemaakt, dat elk der Hi windrirh-
tin-rn voorkwani. Bij deze bewerking bleek alras, dat ook
< !l

' beer Umbukg, ondanks zijn 12-jarige- oefening, niet is

'•ntkomen aan de bekende eigenaardigheid van iederen

"^"'"•'""•'"•".o'l'Hnvust.aanclehoofd-enhooMtusschenstreken
N, XO, enz. een voorkeur te sehenken boven, en ten koste
v;m

'

,le ^«^<'neustreken N\0, OXO, OZO, enz., waardoor
'i' /• Iaat>fr nrlitiimvn bdangrijk minder in aantal sehijnen

^ ziin. Deze font werd echter gemakkelijk hersteld door
'"'f ^uital waaniemingen van elke tusschenstreek eenvondig
over de beide aangrenzende hoofd- of hoofdtassehcnstrcken
te Ferdeelcn, hetgeen tevens het terngbrengen van het aantal

!• h tentrevoltre bad. De zoo verkregen fallen
wrrden m penvnten der maandsommen uitgedmkt en ver-
volgens verzameld.

De aldus ontstane tabel toont aan, dat in alle maanden
elke nehting zoowcl 's morgens als op den middag en 's avonds
werd waargenomen. Alleen is in Februari op den middag
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nimmer eon zuidcnwind genoteerd. Xa
aantallcn zelf sterk uiteen, zoodat dan ook
in bepaalde maanden met slechts 1%
maal bedroeg het cijfer zclfs nog mindi

maamlelijksche hocvcelhcid.

Do moessons laten zich dadolijk door con
konnen, en dit valt nog betcr in het o

maanden grocpsgewijs volgens de scizoer

tevens het voordeel geeft met grootere, n

getallen te werken, waardoor de resultate

Men vindt door die bcwerking voor de

Nov. — April. Bid -Oct Jar.

6" \ m 12". 6- „,. 6"7- 12". 6-%, 6-V.j 12". 6"/,..

z

22

9

5

7

10

L9

22 22

7
|

6

t\ I

4 ! 5

11 11

23 2

1

7

15

18

35

8 7

5 7

12 12

17 j 18

13 II

10 1<> ltt

21 16 19

8 12 11

1 5 17 18

Op den middag en ten H u
's avoiid- zijn di- wi->r,.]ijki- uindi-ii

Talrijkor. de oostelijke daarenregen zeldzamer dan om H u

's morgens. De versehillen zijn wri'mr. dodi no^ wont L'enocL:'

om het optreden van «ia-_r- en naehtwind te verraden.

Ook na samenvoegiug der moessons — in de kolom jaar

is dit het geval. De getalreeksen der drie men loopen intusschen

zoo parallel, (hetgeen reeds op het oog te zien is. niaar zeer

duidelijk blijkt uit de verhoudingen tusschen morgen-,

middag- en avomk'ijfersi dut men zander bezwaar de drie

uren vereenigen kan in de ondervolgende slotreeks:



Nov.— April. Mei- -Oct. Jaar.

N 22 % 8 15 %
NO 7 „ 7 7 „

4 „ 13

zo 18 10 „

z
zw io ;;

31

10

18 „

10 „

\\\ 27

In November/ April komen 27 '„ der winden nit hot NWten

en 7o° o uit hot noordwestelijke kwadrant; zij vormen dan

ook den moesson. Mei October toont een veelvuldigheid der

znidenwiuden van 31% aan. Het geheele ZO-kwadrant,

waaruit de winden van den drogen moesson waaien. brougt

het slechtstot 62%. Dit komt overeen met het reeds vroeger

gevonden feit, dat de ZO-moesson minder staudvastig is.

nppositiewindcn (X XVV -YV) waaien in dezen moesson

nog tot een bedrag van 22% der totale hoeveelheid; in

November.April hrengen zij (0—ZO- -Z) het niet verder dan

Bij vereeniging der nioessons hlijkon zuideuwinden het

veolvnldigst voor te komen tot een hoeveelheid van 18"
,

iii>ordoosten\vinden her zeldzaamst met 7° „ van het gansche

aantal. lit her XW-kwadrant komen 46% der winden; de

volgens den heer l.iMiinm krachtig en standvastig doorstaande

Inchtefcroomen uit het ZO-kwadrant bereiken slechts een

veelvuldigheid van 37% der waarnemingen.

Van her, totale aantal observation belioorden eindelijk tot de

noordelijke winden (NW—N— NO) 39 °/

oostelijkc „ (NO— O ZO) 26 „

zuidelijke „ (ZO —Z—ZW) 38 „

westelijke ,. (ZW—W—NW) 41 ..

zoodat de kans op een oostelijke Dries het kleinst is, een

verschijnsel waaraan zeer waarschijnlijk de X-Z gestrekte,

oostwaarts van Tomohon gelegen bergreeksen niet vreemd y.\\\\.



Nog is vermeldenswaard de totale afwezigheid van wind-
stilten, althans op de drie observatie-tijden. Op den middag
is in de tropen, tenminste boven het land, de lueht nagenoeg
altijd in beweging; om ti

u
's avonds is de snelheid reeds veel

minder en komen nu ea dan windstilten voor. Dat eehter
ook om H u

's mofgens nimmerkalmre waargenoinen werd en de
wind altijd nog stork genoeg was om bchoorlijk zijn richting

te kunnen bepalen, is wel opmerkelijk. Metingen betreffende

windsnelheid zouden ointrent dit verschijnsel moor lieht

kunnen verspreiden.

B ew o I k i n g.

„Xa de windrichting," sehreof Dr. v. d. Stok, ,,speelt

de meerdere of mindere graad van bewolking in de

landen van den Indiseheu Arehipel eon gewicbtige

rol; de luchttemperatuur en de wisseling daarvan is

in groote mate van de bewolking afhankelijk ; voor den

plantengroei is deze negatieve maat van de intensiteit

en den duur van den zouneschijn van ovenvegend be-

lang. De bewolking is een factor, die zich gomakkelijk

zonder instruinenten laat waarnemen, zoodat men onaf-

hankelijk is van de fouten, die instrunienten aankleveu,

of die begaan worden bij een minder goede opstelling:

fouten, die onvermijdelijk zijn bij waarneming van de

temperatuur door leeken; de ondervinding leert, dat men
door oefening werkelijk bij eenvoudige schatting van

het bedekte deel des hemels, goede en juiste resultaten

verkrijgt en dat de nauwkeurigheid der gemiddelden

die der individueele waarncmingen verre overtreft.'
1

De bewolkingsgraad is re Tomohon volgens internatiouaal

gebruik, na schatting in de termen eener tiendeelige schaal

oitgedrukt, waarbij een geheel wolkenvrijen, en 10 een

geheel bedekten hemel beteekent. Bij de bewerking der

waarnemingen worden die cijfers dan in percenten ontgezet.

Deze percentages zijn. voor elk (.l»servarie-iuir afzonderlijk

iremiddeld, saamgebracht in:



IEMIDDELDE bewolking te tomohox.
1895 — 1907.

6 U voormiddag. in percent*

«,. «/* 96 "/so /• , -/• -03 %. °*l05 <*/<* gS

Nov. 39 61 60 64 45 60 42 63 87 50 70 58
Dec m 87 73 62 70 59 75 79 70 32 77 H7

91 89 51 85 53 82 65 84 87
Feb. 87 83 89 77 91 85 70 88 78 :>7 82 80

82 53 78 77 67 75 43 63 76 68
April. 43 43 62 72 37 60 48 38 82 47 53 59 54

68 HI 58
4V

64

40

47
44
59

44
49

43
71

58

58

67 48
72 70 59

.luli. 48 78 44 65 74 52 62 35
Augs 41 61 39 55 6(1 :;s 70 48 33
sept. 22 ib 63 41 53 53 33 62 45 51 56 30 49
Oct m 51 66 34 57 52 30 40 45 65 4!)

Gem. 54 62 69 61 55 64 55 58 63 57 60 64 60S

12 's middags.

,895
/96 •Al «/» »/» »/oo •/. °7o2 >% > «/« 1m •

; Gem.

79 76 76 83 73 69 82 86 81 80 73 71 77
88
79

89

89

80
79

80
ss

67

86 81

7!'

87
83 78 87

85
8, 87 80 88 85 87 92 84 86 70 90 85

82 78 87 84 87 89 78 79
April. 78 V2 79 83 77 85 81 75 85 76 83 85 80

71 81 81 74 80 78 79 80 79 83 73 81 78

Jllli.

IV 76 79 62 86 75 84
67 82 84 53 53 72 79 76 75
4V

70 78

55
52

74
81

74

79

71

86

54 ! 84
57 82

g
72

78

Gem. 73 79 82 74 77 81 73 82 79 7S 77.8



GEMIDDELDE BEWOLKING TE TOMOHOX.

1895-1907.

6" namiddag. in percenten.

KS ^/ge »/» »/- °°/oi "/. /• % < L
/o> »/07 Gem.

Xov.
[

72
! 60 60 72 84 57 75 77 82 84 79 66 72

74 81 84 65 76 78 80 77

m 81 80 JJ
'

It 79 87 So

78

85

69

83

78

51 84 79

86 62 87 76
April.

11 l" 11 ! If
I

II
l

s 87

78
72

6?
ii4

59

76

49

44
72

80
60
64
79

73

71

70

59
82

49

68
68
M\

60
60

«em. 6, 6* U 70 68 74 66 n m 71

-I
70.0

De bewolkhtM is voluons dozr rabel to Toinohoii zeer grout.

Om 6U
's morgens bedraagt zij reeds 60.2 %, neemt naar

'I'll middag tot 77.8 % toe en daarna weer af, zoodat ze

om 6 U 'savonds tot 70.0 % is teruggeloopen. Gelijk overal

is (ins de heinel in den morion mi u«K*i" hnlrkt dan op den

middag •!! namiddag. < >t do vonnoordoring van hot wolkenheir

tot den middag— en de vennindering daaropvolgend— ge-

b'idolijk plaats heeft, en of dit rerhtstroeks gox-hiedt, zoodat

er in den loop van het etmaal slecht> rennmul eon maximnm

en eenmaal een minimum voorkomt, is uit drie waarnemingen

per dag niet op te maken. Daarvoor is de dagelgksclie

gang der bewolking te ingewikkeld. De reden hiervau is,

dat men niet met een enkele, doch met meerdere wolken-

soorten te doen heeft, die, zwevende op ongelijke hoogten,

vor>oldllondo,soiiis stork iutoetdoo{>ondooigonsoha|>|>onbezitten.
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Van de hoogere lagen der cirri-klasse (veeren — schaapjes)

ziet men op het midden van den dag* een geringere hoe-

vt'i-lht'id dan 's ochtends en 'savonds; umg^keerd zijn de echte

cumuli (stapolwolken) op den middag verreweg hot talrijkst.

Elke soort heeft haar eigen dagelijkschen gang, waarop lokale

toestanden grooten invloed uitoefenen. De bewolkingsgraad,

afhangende van de momenteele hoeveelheid van alle soorten

te zamen, heeft daardoor ecu dagelijksehen gang, als resultante

van verscheidene partieele gangen zeer samengesteld en

meestal sterk varieerend.

Zoo is voor Batavia uit een 25-jarige reeks uurwaunitMiiingeii

gevonden, dat de afwijkingen van het gemiddelde hewolkings-

getal 58.4 % achtereenvolgens bedroegen:

2 „ 0.9 „ „ 10 „ U
3 „ —0.2 „ m

I
„ 11 „ IX

—6.6 „ „ 4 „ 0.9 „
I

„middernacht—li

De slingering per etmaal is drievoudig; de maxima liggen
in opvolgende grootte 6 uren uiteen met het voornaamste
op den vooravond. Aan elk hunner gaat 'n minimum twee
a drie uren vooraf, eveneens in trapsgewijze verandering,
doch thans in omgekeerde volgorde, zoodat het voornaamste
om 4 uur 's ochtends intreedt. Van hoofdmaximum naar
groutste minimum voert een gestrekte nachtelijke daling.

De dagelijksche variatie der bewolking te Tomohon is

bigkbaar niet overeenkomstig die van Batavia, daar ter laatst-

genoemde plaats het percentage op den middag kleiner, te

Tomohon daarentegen belangrijk grooter is dan dat om 6U

Bij gebrek aan bekendheid met dien gaug is, indien men
een algemeen percentage van hemelbedekking verlangt, niet
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anders te cloen dan het gemiddelde uit de drie uren te

berekenen. Het gevaar van jnist de niaxiiiiiim-noirenblikkon

getroffen te hebben gelijk die uren te Batavia zijn— is

volstrekt niet buitengesloten, waarom dan ook het aldus

ilv\III)DKIJ)E BEWOLKIMi TK TO\K>H<>:

1895— 1907.

voor de drie men goiuiddcM.

»/w «/. */» "/oo / /« -/« °V«
05< '

7 Gem.

Nov. |» 58 66 72 74 57 72 68 75 84 67 69 64
72 79 Rfi 79 74 75 70 76 78 77 60 81

•Ian. 85 73 91 91 66 85 86 71 85 70

Mrt.

85 88 71 88 80 88 89 77 87 82 59 85 81

VO 72 82 88 .;,; 88 76 88 59 68
April.

-Mei.

61 57 70 77 57 71 70 58 82 61 72 71

60 71 69 68 61 64
72 65 78 69 57 68 57

•Juli.

Aug.
ij

55

42
72

71

80
45

70
62

78

70
48

f 43 55 -!j

Sept 40 77 71 48 69 61 +2 45
Oct. 52 61 66 56 62 72 54 61 14

Gemid.
• 14 70 75 69 67 73 65 71 69.4

De wolkenvorming gaar -'edun-udc M i:vlieel»' jaar knt.-tiri-

door. Mocht ook al eens "n enkele niaancl een in dir

opzichr armoedige geweest zijn, steeds was (lit een op zich

zelf 3taaad geyal, Me percentage toch



18

niininer onder de 40 % zonk. Voortdurend is bijna drie-

vierde van den hemel overdekt, hetgeen een somberen indruk

maken moet. De moessons brengen daarin weinig verande-

ring. De helderste raaand, Augustus, kan nog gemiddeld op

59 % bogen en dit stijgt tot 81 °/6 in Januari en Februari.

Voor Batavia zijn deze cijfers: Augustus 42.8 %, Januari

75.0 %, waaruit volgt, dat de jaarlijkschc schommeling voor
Tomohon, of wel de invloed dor seizoenen, aanzienlijk

kleiner is.

De gemiddel.le inaandclijksehe afwijking van bet algemeene
Imw olkingsgetal bedraagt

fc

1

1
1

i .

ill | 1

1 !
1

1 I
5 ! <s O

« 7 12 12 7 -2 —3 ° —3 — 10| —

9

—5

derhalvo brengen de maanden December/Maart (

van bowolking boven het normale percentage, wat gecom-
I"iis t .id wordt door een tekort gedurende het overige, dubbel
zoo lange deel des jaars.

Loveren de afzonderigke w aarneiningen bew olkingsgetallen
op die van tot 10 varioeron, de gemiddelden, maandelijks
ut»vl,'i,l, z ij,i niitiiurlijk enuvr begrensd. Van .lie slingrrw ij.lto

Bchept men zich een beeld door de grootste en kleinste
livmidd.-ld.. maandwaarden uit do voonraamlo tabellen to

verzamelen gelijk geschied is in



April. 54 82

•luli. 59 78

i 1

?!

i E S
i i S

48

<i4



niddair .. Pehrn

loudens natiiurlijk .!<• I.^k.-n.iliri,] met de overige
it-he fairtoren— nog- niet voldoende. Men dient

en. nit welke pretallon dat iremiddelde is afee-

•'ii ireheel hedekte

trezien. In het eers

kliinaat hebben, zone

weer". tenvijl in hel



(hit oik bewolkinirsiivtal

mingsiiEen afzonderlijk

Deze gegevens worden

gebracht, waarbij onm
ziddxaamhoid dor geheel

dor g-ansch betrokken

ovorvloodig voor on v<

bewolkingsgetal van T(

Bewol- I2»midd.g.

kmg.s-

April. Oct. Si £ April.

Mei-

1

3

7

1 3

!e Is

in

i

Do Iagere bo\volkiiiirs»vtall.Mi

minder dikuijls voor dan in d

da-vn zijn derhalw in November



vail het totaal aantal observaties voor oik uur per moesson.

Verschilt in verband met den dagelijkschen gang der

in-wolkin.u; do irroepeering van do oijfers voor oik der waar-

* 5 4 5
f) 6 4 6

7 9 hi II

9 15 30 21



zoodat van do uurlijksi

n kaiis o]» con gansch g-esloten wolkc

dit voor alle uren.

Do luchtkoopcl was half of moor 1

Ken brnikbaro forinnlo om uit

lagon hot gemiddelde bowolkinj



liet aantal hotrokken dajrei

on hot totaal aantal dagen

«M.Mluivn«lo <lo bounkin- van hot voonraand.- i,

rhaaldelijk een nanw vorband tusscbeii windr
wolking woi-don vermwd. wolko samonhanir na

»)fdriiss.-hrnsrrokon vordoold. waa
rhtiimou rot H, hot aantal tab-lb-n

nde elk de gedurendc zekere ma



malen, (hit ieder bewolkingsgetal voorku

iH.-ivkciieii vun de reelvuldfeheid <!<>r af/.oi

.i' VUOD,,. i- ::.., nam.

ApriL Set April. Oct
N
?

- Mci-

xo j
;;; 60

..' M .."

zo

zw 81
",

74 I E:

NW 72 .. ,. .. HS .. .:;.. 78,



- «* -/..

zo
z

\v

1:
1 :: E ::

,..,. m:,,,,.

NW

1 :: 3 :: =J ""„





Bit, de haaks

i windcn kamt.

nlfidirinv ire lev

tusschen X en NO. /.ier men een soort-elijke v

hoewel zwakker. In hot XOstcn beginnen dan on

reekseo weer. Wei is waar is het ook west

toppen of wel, ate' in hot westen. radiale rug-

Do windrichtingen, waarbij de grootste on kloi:

delde hewolkinir optreedt, zijn W-NW on Z-ZO
alzoo niet diametraal. Het bowolkinsrspeiventa

iderinvlned van den <XW k



hlijken, zullon altijd 6f te kort blijken. t

ire dan tijdsredenen 011vcriieli.ikl.aar ziji





. ;imlor> zijn (If -rniiiilil



vabtrekt met bi

daarboven) als

slochts ii maaiub
.-.•lijlorh, n-vnval U



XIV.

REGENVAL TE TO.MolK
Gemiddelde on uitorsto waardon voor

rich hij deze beoordeeling echter niet i

iiiisleiden eu de ongolijko lenjrtc dor

houden. Daaroni vordiont hot aanbeve

hork-idon tot hetgeen zij naar eyenre



Hot bcdriegelpe



ziin. wAkv in (lit geval niet vei-

ls eenvoudig de volgende.

Tomohon. op ruim 1° X.Br. <

k door de ].arall«-ll.-ii

egenrijdon l.rreiken li

in een enkele versmolt. Zi.j komr hot liesro uit in de voile

moessonmaanden, wijl dan de hestendigheid van den wind

op haar toppnnt staat. Daarentegen is zi.j niet in staat 0111

LXVIII 5*.



in de kenteringen, met <lo sdsdan urini- >tamh astige witiden.

den dubbelen regentijd ten voile te bedekken en treedt

deze op zijn beurt sebijnbaar verstorend ten opzichte dei

moessonregens op.

In Februari versterken westmoesson en een regenperiodo

van den dubbelen regentijd elkaar en heeft men de rijke-

lijkste besproeiing; in Augustus steunen oostmoesson en een

droou-rcperiode elkaar en valt de grootste droogte in. In de

maanden Mei en Xovember wordt de kentering overvlengeld

slagversebijnselon sterker op. lit (lien benrtelingsrbon

kamp en samengang wordt een Lrerombineord stelsel geboren,

hetgeen wel aan de jaarlijksrhe beweging der zon beant-

woordt, doch— voor Tomohon -twee maanden naar achteren

is versehoven. Bij veigelijkite.! der inerkwaardigste data van

den zonsomloop hum de maxima en minima van net relatiet

exces blijkt dit gemakkelijk.

De cijfers van bet relatief exces, uit waarnemingen gedu-

rende een geheele maaml af-vb-id. zijn leitclijk alleeii uvldig

voor bet midden der betrokkon maand. waarom dan ook

telkens de 1 * >" dag is opgegeven. Dit geldl eveneens voor

de aan tabel III ontleende windrichting en bestendiglieid. Men

uir die rabel I samcnvalbai m<-i die van h-r -rootste en kleinste

relatief exces. terwijl de kleinste bestendigbeidscijfers (zijnde

de minima nit de tabel) golden voor de maanden Mei en

November met honne schijnbaar abnormale afuijkingen.

Behalve het vorengenoemde bevat tabel XIV verder nog

de grootste en kleinste maandsommen van den regenval.

als gewoonlijk, in de mind
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betrekkelijk wijdste valt in September, dc kleinste in Mei.

Het gemiddeld aantaJ regendagen loopt nageuoeg evenuijdi-

met den gemiddelden regenval. Augustus heeft de rainste,

Februari naar verhouding de ineeste regendagen. I >e irronzen.

waamisschen het aantal regendagen zirh howeoirt. Iie.gen

hlijki'iis de vermelde uitersten wel ver uiteen. maar toeli

minder dan bij den regenval.

De naastvolgende kol«»m tut -n bold,en de gm.itste Imeveelheid

in 24 men tot onderu erp. I >e lioiniddelden hiei\ an zijn — voor

laiigdurigen neerslag. Het op 4 October 19<»] geineten bed rag

van 141 in.ni. bleef de grootste watennassa. in een dag

neergedaald.

In vergelijking met de resultaten, op andere plaatsen

?erkregen, is doze hoeveelheid klein. Het karig mot regon

bedeelde Probolingo (1113 m.m. per jaar) noteerde een etmaal

van 250 m.m., Buitenzorg bracht het tot 2H0 m.m.. Batavia

tot 28H m.m. Te Saparoea vie! 19 Juli 1890 meer dan 400 m.m.,

zoodat de regeiinioter nverliep on do werkelijke hoeveelheid

onhekend Moot. To Bosokor. in de residentie Semarani!

gelegen, stortto van :>l .Tanuari litol v in 10 u tot 1 Kebruari

1901 v/m 10u 511 m.m. neer. Voor zoover bekend is dit

in Oost-Indie tot heden toe het maximum, maar elders komen

nog heel wat grootere regenstroomen voor. Als rrj

watervloed is te noemen die, op 24 Juni ls7i; to Cherrapunje

in Britsch Indie waargenomen; de diepte van de geraUen

waterlaag bedroeg niet minder dan 1036 m.m.

In de Minahassa bleven dagen van tlinken regonval evoninin

achterwege, getuige de hoeveelheid van 244 m.m., waarvoor

Menado, en die van 204 m.m., waarvoor hot zeer nabij

Tomohon gelegen Masarang geboekt staat.

Zijn te Tomohon dagen met grooten regenval sehaars, ook

die met langdurigo besproeiinij: zijn weinig talrijk. Volgens

niododfoliiig van don boor Liunn«. kmniMi dagen. waarop

het onafgebrokon doorrogent. aldaar weinig of niet voor.

Is er eens een extra groote regenval. dan \\.»rdt die meer



Tn tabel XIV is voorts nog opgegeven tie gemiddelde

hoeveelheid regen per regendag, een voor Insulinde weinig

veranderlijk element. Over gelieel den archipel gemiddeld

vrij poover liguur. BuiTeii de Minahassa komt dergelijke

kleine intensiteit op slechts enkele regenstations voor.

aan. Februari staat met een kans van su l

\, bovenaan.'komonde

de kleinste van :52 \, op Augnstus. Voor hot geheele jaar

lis kHnst.

(ielijk hmm!> werd aan-estipt is behalve de kennis van de

-viniilili'lde hoeveelheid regen en het aantal reireiida^m

vooral ook noodig te weten de wijze hoe de regen optreedt.

Ten einde dit met juistlieid te kunnen nagaan is een zelf-

ivgisuvorende regenmeter onontbeerlijk, onulat alleen jnet

Im'1iu1|» van ecu zoodanig instrument duur on intensiteit dvv

at'zonderlijke buien behoorlijk zijn waar te nemen. Hoewel

deze miteeringen voor Tomohon outbroken, is er toeh in die

i-ieliTinii- nog wel wat meer nit de onderhavi^e observation

te halen dan het voorgaande alleen. Zoo bijv. de oplossiuir

der vraag. in u elke hoeveelhedeii het hemdwater op versehil-

lende dagen neerviel en hoe zieh die dagen volgens hunnen

regenval groepeeron.

Daar tot Maart l*M alleen de maandelijksehe sommeu
opgegeven zijn. kon l.ed.ield .mdi-r/ot-k eerst van af April

d.a.v. aauvamren. "ti i-. urn hjj een vol aantal jaren te blijven,



tut Maart Uto7 door;

dagen van gelijko iv-i

en in groepen liijoenurt

resultaat word verkrt

Aantal rogtMidauvii.

LiTooptMi nvratiLrscliikt

Eegen Nov.—
April.

Mei-

1
Oct.

Jaar.

11 20

:!1 10

11 50
51- 75

76- 100

101— >

21

139

I

j met de door ironed den

zijn onderdeelen van millini

waarloosd, behalve wanneer die bedragei

waren, in welk geval zij als geheele ra.i

Eon regenval van 1 nun. beteckent du

nicer doch minder dan l
1

, nun. water



beide seizoenen beter vergeleken wm-clen door bovenstaande

roeksen nit te drukken in percenten der aan haren voet to

vinden sommen. Hit is irosi-hh>d in ondervolgende kleine

Aantal regendagen, naarmate der hoeveelheid neerslag in

groepen gerangs hikr. i itgedrukt in percenten.

Regen Nov. Mel-
j

Jaar.
in m.m. April on.

1 16 14 15
1

29 27
6— in 18 21
11— 20 21
21— 30
31— 40 4 4
41— 50

1

4 4
51— 75 2 3
75—100 o 1

101

Dagen met kleinen regenval— tot 5 m.ni. -

verhouding bet nicest in den westmoesson vooi

jaarhelft hondr bet record dor dagen met groot

Het verschil is echter luttel en bedraagt 1 a 3

met meer dan 100 m.m. zijn percentisch te gei

otn nog cenig cijfcr tc erlangen.

Op rekening van de hoeveelbeden tot 20 m.m
HI "„ (westmoesson 82. oostmoesson SO) der

de groep 21 — 30 eischt 8 »/o, dc twee volg

evenveel, en blijft er ten slotte maar 3 °
n ( w

oostmoesson 4i over \oor dagen met den voor 1

vloedigen regenval van meer dan 50 m.m. ()v

behoeven derhalve niet gevreesd te worden.
Wenscht men de groepsgewtjze verdeeling

welke vraag eveneens

bouwer, dan komt daai

wijze te berekenen als

.dan-



2" 5

6 10

11- 20

19

4

3

2

loiiT ;; o g

n.|.l|MTk(«lat M.-Tsmtrrdande 10U-5<»=--41 "
„. in tal.el \l \

voor het geheele « »! >s< -i-\ar i« r iit:\ uk afgekddi. latonde 55" „aande

regendagen. Op 44" „ viel 20 of minder m.m. hemelwater, op 5%
21—30 nun., op nog cens 5% 31—50 m.m. Degroep 51—75 m.m.

vorkreeg 1%- 1
1«

- daarnoven komen niet meer in aanmerking.

Een en ander l>evosiigt opnieuw de conclusie: lift i-i-mmi

te Tomohon wel veelvuldig, doch niet sterk.

In de waarnemingen liggen verder nog voldoende gegevens

tot oplossing van cm vraairstnk. niet minder -vwidiriir dan

Itldr.
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maand nog regen bracht. eeu droogteperiode nooit lange

dan bijna twee maanden duren kon. Omtrent den duur de

regenperioden wordt daarmedr renter niets opgehelderd ei

blijft eon rerhtstreeks omlerzoek onafwijsbaar.

Om dit te bewerkstelligen is een statistiek opgemaakt van he

aantal elkaar onat'uvbrokt'ii n|>\ »

I
-_-

1 1 !
.

- ilairen waarop het re

Jan. Feb. Mrt. April. Mei. Juni. Juli. A

Regenperiod*

:.,
i

17

' 4

J

« 7

1

12

~
- 1

14

I
-

D roogteperiodc



Do gemiddeldo lcn-re d.«r regenp.Ti.,de van .;. I ,1a- in .lannai i

koit zich langzaam en regehnatig in tot 2.:i .hi- in Juli. on.

daarua weer tc gaan lengen. Merkwaardig is do plotselimre

sprung van December 0]) Jannari. waarhij de dnnr zich

dommelijk rcirentvpe hot -cleidolijk verloop dor iremiddeldc-n.

doch niet belangrijk.

Van dc droogtcperioden valt gemiddeld do langste in

Au-nstns. do kortste in Februari. Met uitzonderiim
- van

eene geringc verlenging in Maart hlijrr de gemiddeldc dnur

van October tot Mei bijna constant: in Juni begint eon

oploop, zich tot Augustus handhavendc. terwijl van Sep-

tember op October een plotselinge teragsprong valt op to

Mb-



„ 10—20

„ „ i— 10

strekte droogteperiinh 3 was die van 9 Juli

im>2. /iiiule 42 claii-tMl. ( )p 20 Augustus

den vorm eener bui met 15 ui.m. regen;kwain afleiding

daarna bleef hot weer 12 dagen droog. hrai'lit 2 September

in van 24 dagen. welke na hot \ alien van 1 in.in. liemolwater

ila-vn. kwameii alzoo slrehts :> reuviulaLreii voor met to zaineii

19 ui.m. rcgenval. Hot moot in dion tijil to Tomohon onge-

woon droog zijn geweest, des to meer begrijpelijk, omdat

daarvoor, in de eerste dagen van Juli, niet meer dan 6 m.m.

regenhoogte gemeten was on Juni reeds een tekort van 15o

m.m. gebracht had. Het jaar 1902 was trouwens overal

abnorniaal. Leerzaam zou de gang der betrekkelijke voch-

tidioid in die dagen geweest zijn. con factor waarvan vooral

och met stiIVU irer afs ;di(

a'ii periode \al i -s dairim
ii September llOl! i nogma; il-

lord daaiTot.- 4 als <>e

n derhalve iii Auii-usti

en van 3 dagon iireboekt

cnneerdiTd. melijk

femiddelde riimii verkoitt



til. (aanfal ilfM-v ihi-'i'ii

8.0 •/.

[d haar nog

or de jaarsoinmeii is (lit cm



Zee r korte droogteperioden /iill IIM'I li-viildiii;er dan regen-

tfldpei ken van gelijkc•u ilutir. Bii 0011 ; uitgeln•eidheid van 3

dagen keert echter . le verhc mdiiitr iveds oin en zijn steeds

de na tte tijdvakken talrijkei •. Meeti bij <k• langst voor-

k.mii'ii de reeksen wiimen do reueiilooze hot ueer. Van de

£E
.rkonien <

:E

n dag; hetgeen

igen of langer

\ »„, dat er 7

emeten kwam

uen. dan hlijkt

n- en droogte-

Lengbe dor periode.
j

regen-

IZZJ?.
droogte-

pd•iodc.

1 dag 1

ii ;;

lijk is aan die op

soa beneden die op eeu reeks achtereenvolgeii

endagcn van gelijken dnur l.lijft.



RegenvaL Regendagen.

aaiual niah-n aantal malen
,,liiamk ' n

- to h<m*. ro laa.tr te hoog. Ti- laair.

De langste periode van te

dag-en beneden net -



ander met eon re utoot aaiita] Hep zelfs tot hi maauden op,

Met ..gemiddelde" is bier nariuirlijk bedoold dat der over-

eenkoinstiire inaand. dus n'n-t hot jaargemiddelde.

Eindelijk restte nog con onderzoek naar het verband tus-

schen regen on windrirhtinir. Hiertoo nioesten natiturlijk

heide ineteorologisclie factoren nevens elkaar worden be-

schonwd, waarbij zich al dadelijk eon inoeilijklieid opdrong.

Do regenval is namelnk voor bet geheele etniaal. de wind-

ritditin.ii alleen voor drie afzoiiderlijke ooirenblikkon gogo von.

Do waarnomingon waren dus niot reehtstroeks verirelijkbaai

en moest naar een omweg worden onigezien 0111 toch hot

doel te bereiken. Was nn do dagelijksrhe gang van den

regenval bekend, dan zou elk bezwaar te ondervangon zijn

geweest door voor iederen regcndag de gevallon massa

heniehvater in verhouding tot dien gang over alio nron van

hot otinaal te verdeelen en dan alleen de voor de observa-

tio-nron goldende hoovoolhedon to gebruiken, oik in verband

met de windrichting op hot overeenkomstige oogenblik. Die

arboid zon wel zeer tijdroovcnd zijn geweest. maar alliums

do beste kansen op juisro resultaten aangehoden hebben.

Onbekendheid met hot dagelijksidi ladoop van den regenval

maakte intusseheu doze werkwijze onmogelijk.

Een tweede weg was het nit de drie windwaarnemiugen

berekenen van de dagelijksche windrichting, en deze te

\ergelijken met den neerslag over hot betrefende otinaal.

ondanks hare veelonivarrendheid kon doze wijze van doen

evenmin tot een geheel juist residtaat voeren. omdat zij do

voile hoeveelheid regen stelde op een niet gewaaid hebbende

wind, die wel is waar de result-ante was van drie werkelijk

waargeuomen richtingen, doch daarom nog volstrekt niet

dezelfde eigenschappen behoefde te bezitten.

De moeilijkheid was het best te ontgaan door do dagolijkxdie

regenhoogte in drieen te splitsen en V :5
op elk der geobser-

veerdo windrichtingen te zetten. hertroeii neerkomt op de

veroiidorstelling. dat geduronilo de nachruron '

;!
. on tijdens



helften van de te

uren ingesloten t

6" namiddag

tori ngen was dcze niecniny 1

zrj meteen de bewerking i

regenval dan aan den nac

aan de winderi niet preci

deze recht hadden. zij ten

observeerde richtingen, en

Nadat bet onderzoek up v.

KEGE>

I 1 1 1 jj o 1 1 i i I itit i

Z\Y 31 36

X\V 42 44

1

s

i i i s

i

«

'i

75 1 i 307 124 431

22 101 90 191



Nov. April. Mei/0<* Jaar.

NO
355 m.m.

1M "
,,,, m .,u„.

/A) 26 " 103

zw 154 178 •}•>-

w
xw 400 121 521

1438 iii.m. IHi7 i) l.lll. 2605 m.m.



No,,\ April. »fc| ,aa,

N 25 12 19

NO

ZO 2 9

Z
Z\V 11

w 17

NW 28 10

[lit X en NW. de windstreken waarnit tijdens den west-

moesson de menigvnldigste regens komen, heeft men 53°,

van de in dat jaargetij vallende watennassa re verwaehten.

In Mei/October brengen winden ait Z en ZVV den grootsten

regenval, niaar toch niet meer dan 39 ° der hoeveelheid

voor die jaarhelft. In laatstgenoemd seizoen is de verdoeling

van den neerslag over de versehillende hemelstreken hepaald

onregelmatig, een verschijnsel dat gedurende den eigonlijken

reyentijd vmlwijnt en verband houdt met de ineerdere ht-

. .i"n l.oven die uir bet oosten.

De regenpercenten voor het ireheele jaar vorloupen meer

r-'irelmutiir en toonen bij \'W ke lnchtstroomen een viennaal

zoo groote hoeveelheid aan als by ZOke
. Van de totale

;i>- regenmassa valt gedurende het doorstaan van

noordelijke winden (NW-N — NO) 47 °,

oostelijke .. (NO -0 — ZO) 22 ..

zuidelijke .. (ZO —Z —ZW) 31 ..

westelijke .. (ZW—W—NW) 45 „

Evenmin als voor de regenhoeveelhehl zijn de kansen op

n-ii-i-n/-/</V,/ or iv-vnwuaf-diiiiilijklirid bij alio winden gelijk.

Zij zijn neergelegd in

LXVIII *k -



BEGBNVAL TE TOMOHON.
rschijnlijkheid bij elk der acht

windrichtingen, in percenten.

z Q AxS<<^^. <xC z< S- =

N 72 71 i 65 i 69 52 61 65 65 33 25 50 70 64 62 63

54 I 71 73 63 69 56 56 25 26 23 54
53 80 82 63 76 59 45 36 30 44 68 70 47

zo 44 25 88
1
100 86 52 50 41 32 32 29 63 55 38 41

93 51 70 41 31 25 24 49 60 36

z\\ 55 63
i

78 i 77 64 74 63 57 57 29 37 63 68 52

w 44 71 77 80 66 67 4(i 47 57 55 59 66 56
\\v 67

J

75 ' 70 60 55 65 54 59 62 59 76 66 64

Gedurende net natte jaargetij is de regenkans steeds grootcr

dan in de andere helft des jaars, onversrhilli<r vanwaar <U-

wind komt. Die kansen zelf loopen niet bijster veel oiteen.

Grooter variatie treft men in den oostmoesson aan; bij lucht-

stroomen uit het Z-ZO daalt de i
«

•
- * n u a ;i i

- <

• liij ul ij kheid zelfs

tot 38 a 36 °/ . De nit den „regenhoek" blazende winden,

N-NW, brengen in beide moessons ongevoorgolijkt' iv_;vnkan><-n

van 62 a 66 %•
De eigenlijke regenwindroos, uit kolom „jaar" dezer tabel,

handhaaft die maximale kans voor de noordwesters. Het

kompas hetzij met — dan wel tegen zon omloopend, vindr

men, van NW uitgaande, regelmatig afnemende waarden;

bij ZO-Z is de verwachting nog slechts 41 a 39 °
.

Wenscht men de hoeveelheid regen te weten, gemiddeld

per dag neergestort gedurende den tijd van het doorstaan

van zekeren wind, dan is daartoe een eenvoudige dt-eling

van tabel XVI door het aantal bij elk getal behoorende

dagen voldoende. De resultaten dezer bewrrkinir zijii saain-

gebracht in



REGEXVAL TE TOM<>H<>\.
emiddelde regenhoeveelheid per dag bij (

acht voornauiii.-ti- u indrirlirinin-n.

iets meer dan de helft van den dagelijksehen regenval

gednrende nit het XW blazende Inrhtstroonien. Eitivnaardig

is de sprong in de jaarreeks van Z op ZW, geheel

beantwoordende aan het overeenkomstige ?erschijnsel. bij

berekening der nephische windroos opgemerkt. Daar de

regenwaarschijnlijkheid — tabel XVII— eveneens belanirrijk

klimt. indien do wind van Z naar ZW" draait. nn>et her

aantal rlagen met van nit her zuidt-n k.-m. ::; lurhi hrweuiiiir

aanmerkelijk talrijker zijn dan dar. waaiin ZW-uinden heer-

schen, omdat beide winden blijkons tabel XVI nagenoeir

gelijke hoeveelheden regenwater aandiagen. Inderdaad is

dan ook reeds op biz. 42 gevonden. dat luchrstrowiningen uir

' ijna dnbbel /.>><> veelvnldii:' zijn al> die uir hot ZW.

Of de regen bij alle windrndr [fde gemid?

delde intensiteit neervalt is insgolijks ecu vraair. gewichriu

genoeg ora beantwoord te worden. Xauwkeuriger dan rot

de gemiddelde regenhoeveelheid per regendag kan zij met

de beschikbare gegevens eehter niet worden opgelost.

Die intensiteit is re vindeu in



REGENVAL TE TOMOHOX.
Gemidclelde regenval per regendag bij elk der acht

windrichtingen.

1899 — 1907.

9.6 12.7

7.3 9.5

8.7112.

15.5
j

11.5| 16.4 11.

11.0 12.71 15.9! 13.

8.8 9.9114.9 12.

7.8 16.1 9.1 11.

9 16.0H1.0 12.9 15.1

7 4.91 7.6| 14.3 16.0

2 12.7 h'.s I0.4 19.<i

11.7 11.2 17.1 139;

Als overal in Xed.-Indie bezir de uemiddelde hoeveelheid

regen per regendag een hetrekkelijk groote standvastigheid,

Laat men de uit een zeer ongelijk aantal waarnemingen

berekende afzonderlijke maandwaarden— die daarom dan 00k

niet op gelijke gewichten knnnen bogen— voor het oogenblik

buiten beschouwing, ten einde alleen maar die voor de

seizoenen en het geheele jaar te bezigen, zoo ontmoet men
weinig schommelende grootheden.

Gedurende Mei/October regent het harder dan in den

westmoesson, waaraan wel voornamelijk onweersbuien schuld

zullen hebben. Het minst intensief is de regenval bij 00s-

telijke winden, die tijdens de natte jaarhelft een weinig naar

het noorden, en in Mei October nieer naar het zuidcii draaien.

De geheimzinnige sprongen tusschen Z en ZW, onder invloed

van den westmoesson— evenals in de voorgaande tabel — een

paar streken oostwaarts verplaatst, is 00k hier aanwezig. doch,

althans in de jaarserie. minder sterk. hetgeen trouwens in het

karakter van den meteorologischen factor, waarover tabel XIX



handelt, opgesloten ligt. l)e overiiiv winilrii-liTiniroii hiodfii

praktisch gelijke regenintensiteiten.

lets zeldzaains voor Tomohon was nog de in 1906 onder

een zwaar onweder waargenomen haindliui. waarluj ha-cl-

steonen vieloti ter grootte van kk-inc dopenvten. Xadere

rheden omtrent dien hagelslag. zooals tenipcraniur

err.. werden niet vennold. Sl.rhts rcnnnuO uedurende hot

12-jai'iuv oliM-rvatiHijiliMTk wcid (lit vcrschiiiix-l uvnorcenl.

De resultaten van de bewerking der temperatuurwaarne-

mingen zijn in de ondervolgende tabellen bijeengebracht.

60« + Fahrenheit.

Nov. Dec. Jan. Feb. Mrt. April. Mei Juni. juli. Aug.F Oct.! Gem.

^~]
4.6 :>i 3.2

ry
5.3 4.0 2.9 1,0

||
,9

m
/si 4.3 6.4 7.0 7.3 5.7 4.9 7.9 8.1 6.0 6.0 5.5 6.3

+.6 5.7

6.4 6.3 5.5 4.7 5.7

5.3 4.5 5.9
1900

01 \

5.0 ^f> 5.4 4.s 4.3 4.7 5.5

02
03 6.9 4"s 6^3 5.5 3.9 4.5 5.4 4.4 3.4 5.0

4.6 6.1 4.9 5.9

4.6 3.9 4.5

Gem. ,, 5.8 5.0 5.0 u 4.5 4.8 5.52



TEMPERATUUK TE TOMOHON.
Maandircmiddelden, voor 12 u middag.

1895 - 1907.

Nov. Dec. Jan. Feb. Mrt. April. Mei. ;

Juni. Juli. Aug. Sept. Oct. Gem.

*/"

7.6 6.4

49 4.6

3.8 4.0

4.4 5.4

4.3 4.1

4.8

4.4

5.4

5.4

5.!i 5.7 5.8 6.4 8.2 9.7 9.2
!

i 6.0

8.2 7.2 5.3 4.8 5.H 6.5 7.4 i. 6.4

8.<) 9.4 7.5
, 8.6 8.3 8.4 7,0 7.8

7.3 8.4 6.7 H.Z 10.9 11.2 8.4 7.5

60" -f :

Nov.
|
Dec. Jan. 1 Feb. Mrt. ' April. Mei.

|

Juni. )uli. Aug. Sept. Oct. Gem.
1!

1

,
10.6 10.3 9.5 9.3 10.2 11.4 11.3 11.4 11.6 11.0

11.2 9.8 10.5 9.5 10.4, 12.2 10.6 1 10.8 12.1 I 11.0

j

11-0 9.7 9.1 10.1 10.3 11.4 10.3
!
10.4 11.1 10.5

98
99 10.0 10.7 9.3| 9.3 10.4! 11.1 1

> o 115 11
> 11.3 11.2 11.5 10.8

" 1900 11. 1 10.0
j 9.8| 9.7 10.3 11.7 1 1 4 12.4 11.6 12.0 11-2

{

y
11.9 10.5 !».(.» 9.1 10.3 11.1

10.4 10.9

9.1 11.0

12.0 11.7

11.3 10.9

10.9 10.9

LO.O

in;,

ln.3 lo.it

9.6 10.4

1L5I 10.4

w
M 10.9 11.2 9.7 9.5 9.2 9.7 11.4 10.9 ''•' lO.o 12.o 11.3 10.5

l1* 11.3 lo.l 10.7 11.4

13.2 11.6 ln.7 11. > lo'!l 1L8 !":! I!:!; L2.1

11.9 13.0

11.6 12.2

12^0 11.6

Gem. 11.2 10.4 9.9 9.6 11.9 11.5 10.8 ll.i; loss



— 87 —

De gebezigde waarnemingstijden laten een reehtstreeksidio

afleiding van de algemeen gemiddelde temperatuur niet toe.

Daarvoor had men do int ^cn;it i.maal ^vhriiiki'lijlo- r< -rni ijti u r*-n

7" v.m., 2 U n.m. en 9 U n.m. moeten kiezen. De gemiddeldon

voor die uren wijken bijv. to Batavia —2°.43. + 3°.1G en

—0°.63 C. van het algemeen gemiddoldt' at. zoodat dir laatstr

daaruit tot op ~- (3.16— 2.43— 0.63)°= 0°.03C.nau\vkeurig

wordt gevonden.

Thans moet men een anderen weg inslaan.

Dr. van der Stok gaf een voor dit geval toepasselijke

herleidingsmethode aan, welke hieronder gevolgd is.

Uit de sedert ruim 40 jaren voortgezette observatiereeks

te Batavia is voor de gemiddelde temperatuur op elk der

volgende uren gevonden:

6U voormiddag 23°.24 C.

12" middag 29°.05 C.

6U namidddag 27°.09 C.

terwijl de algemeen gemiddelde jaartemperatuur 26°.03 bleek

te zijn.

Een manier om do •: Unrig te combineeren,

dat daaruit het totaalgemiddeldo 26°.03 wordt verkregen, is

aan n de waarde toe te kennen, die voldoet aan de vergelrjkiflg

23°.24 -f 27°.09 + n X 29°.05 = (fi -f 2) 26°.03

n = 0.57,

zoodat het jaargemiddelde is te berekenen uit de formule

_ 6 " voorm. -4- 6U nam. + 0.57 X middag
1 — 2:57

Aangenomen nu dat deze formule 00k voor Tomohon gangbaar

is. viu.lt men voor de riaar heersehende gemiddelde temperatuur

Men zou natuurlijk evengoed op deze wijze voor iederen

ohservatieriairri^nirenriririelrioii \ at 1 r .-raad kunnen berekenen,

hetgeen voor het hier beoogde doel echter onnoodig is. Een



overzicht der langs dezen weg gevonden gemiddelde tempe-

ratuur, voor elke maand van Let l^-jariu- rijdp.-rk atz<'iid<>rlijk.

TKMPKKATITW 'IK TOMOHOX.
Maaud<;eniiddelden uit do drio waarnemiuirsuren tezamen, herheid

volgens den dagelijkschen temj^-ratuar-an- te. Batavia.

5
/06 9.7 8.0 lu.5

Bij de

aandaHu
escha

is waar t rokkei

maanden ichtere

doch een pffi.idt

Meet iors ZeldZi 11 derirelijk rerscmjnsel doet zich
ooK oi.iers w.-I eons voor. maar took komt onwilk-keuri- de
mag op, of er soms iets bijzonders met den thermometer
uvlM-urd is H.-t ro-val uil mi. «lat dit instrument een andere
plaats gevonden heeft. Oorspronkelijk hinjr het onder een
westelgke plerrj, 1.5 meter breed en 3.6 meter hoeg, op



1.5 meter boven den grond, tegen stral

luik, dat des daags openstond maar i

gesloten bleef. In Augustus 1905 w
opgehangen aan een noordwaartsdiefl l>ui

twee meter boven den grond. Yoor i

1.5 meter breede galerij, door een ki

de middagzon beschermd.

mogelijkheid is m tuurlijk volstrekt niet bttitengedoten, doch

over hot algemeei-i is elke plaatswijzigi ng, hoe goring soma

ook. wel d.-vlijk van— dikwiils grooten iuvlood. De vol-

gende tabel doet echter zien dat, zoo er al een sprong in

de aanwijzin-i-en is ontstaan. dit toch Diet gelijktijdig met

het verhan-vn van den thermometer heeft plaats gevonden.

De verhoogde wai mtegraail begint pas n let Januari 1906; de

voorafgaando maaiiid on vorraden izveii t'out van eenig belang.

Tabel XXII.

middelden. ^



Een in Jan. '06 aangevangen warmteperiode is zeer goed

denkbaar; te Batavia is ze echter niet opgevallen. Daar de

jaren '03—'05 langdurige negatieve afwijkingen vertoonen, is

een ultgestrekt tijdperk van verhoogde temperatuur evenmin

buitengesloten. In ieder geval is de fout van geringen invloed

op de gemiddelden der bewerkte serie; voortgezette waar-

nemingen zullen ongetwijfeld opheldering schenken.

De berekening der gemiddelde temperatuur te Tomohon—
tabel XXI— is gebaseerd op een aangenomen overeenkomst
tusschen de dagelijksche gangen van het onderhavige mete-

orologische element te Batavia en eerstgenoemde plaats. Een
grafische voorstelling bevestigt het geoorloofde van deze

handelwgze. Zet men de uurlijksche afwijkingen (van het

gemiddelde) voor Batavia in een assenstelsel af, dan ontstaat

er een reeks punten, gemakkelijk door een kromme lijn te

vereenigen. Worden nu ook de middelwaarden voor elk der

drie observatie-uren vau Tomohon in de figuur aangegeven,
dan blijken zij zoo nabij de Batavia-krommen te vallen,

dat zonder kans op aanmerkelijke fout door die punten
een andere lijn is te trekken. waardoor het beloop van de

dagelijksche temperatuurbeweging te Tomohon wordt aange-
geven.

Uitgedrukt in afwijkingen van het jaargemiddelde, is deze
beweging aldus:

l u v
/m —3°.4 Fahr. I 9U v

/m l°.6 Fahr.
j

o u n
/m 2°.3 Fahr.

De jaarliiksehe gang afzettende met behulp der maandgemid-
delden uit tabel XXI vertoont zich een zeer gestrekte kromme;
hare afwijkingen van de aslijn, het jaargemiddelde, zijn:



November

December

Januari

Februari

Maart

October .3 ..

Deze kleiue zwenkingon iretuiiron van grooto standvastiirlirid

der temperatuur. De zwakke jaarlijksehe schommeling verloo-

chent echter lier eiiuatoriaal typo nier .>n is no»- duidolijk dubbel-

periodiek. Februari. de maand met den grootsten roirenval. is ook

de koelste: Mei. in hoeveelheid neerslag de tweede maand, heeft

d'-u hnno-NtY-ii warm tenraad Eon reidit>trt'fks<'li wi handtusscben

temperatuur en regenval bestaat alzoo dus niet: een tengevolge

der geringe variatie sleohts zwakke, niet geheel zuivere sa-

menhang met den bewolkingsgraad, (waarvanhet maximum iu

Jan. 1-Vl.r.. hci minimum in Amr. vain is trhter to he>pouron

De geringe veranderlijkbeid treedt in tabel XXII helder

aan den dag. Zelden waren de afwijkiugen irruoter dan 1°.<>.

De gemiddelden dier afwijkingen. ook we] de ..iremiddeldo

verandeiiijkheid" geheeten. vindt men aan den voet dier

tabel opgegeven. Zij zijn sb-.-hts klein en !»• 'dragon voor:

November — April 0°.53 Falir.

Moi —October 0.61
?
.

het geheele jaar .38 „

Voor Batavia is deze factor evenirroot. n 1.

November — April 0°.58 Fahr.

Mei —October 0.68 ..

Op hoogere breedte toenemende. is hij voor de gematigde



De gemid i fcheid zal begrjjpel il

evenals de gemiddelde temperatuur, juister worden bepaald

naar gelang de observatie-reeks langer is. Er bestaat tusschen

beide factoren dan ook een zekere verhouding, en wel zoo-

dauiu. dat de waarsrhijnlijke tout in de gemiddelde temperatuur

bepaald kan worden door de formule van Fechner:

waarsch. fout =
waarin n het aantal waarnemingsja

afwijkiug beteekent.

Voor Tomohon geeft die formule:

1955

•schijnlijke fout
I '.,:,:,

X 0°.38 =
zoodat de gemiddelde jaartemperatuur, in tabel XXI op
70°.0 gesteld, tot op 0°.l nauwkeurig zou zijn.

Een uittreksel der tabellen XX en XXI, de beweging
der gemiddelden eenvoudiger Foorstellende, bevat:

XX11I.

TEMPEKATl'l R TK TOMOHON.
Grootste, kleinste en middelbare maand- en jaargemiddeldeu.

1895 — 1907. Fahrenheit.

1*1 wrmiddag. 12 11 middag. namiddag. volgens gang

! 1 i

Nov. 65 !

65.3

~66.8| 63.7
J
76.7

67.9 62.6 75.2

78.5 75.0

76.5 74.0

7 1 :>

70.4

7:5.1'

71.6

7u.ii

69.7 6M7 71.0 ;;^
|66.0 67.8 63.9 74.3 76.4 72.4 69.9 70.7 66.4
66.1 67.3 64.5 74.1 77.9 71.2 69.6 71.1 67.9 69.2

Maarr. 65.8 67.3 63.8 75.4 78.0 74.1 70.3 71.6 69.1 69.7 70.8
April.

,
65.0 66.2 63.2 76.7 78.2 74.8 71.3 72.2 69.7 70.0 71.1

Mei. 79.4 75.7 71.9 73.4 70.9 70.8 72.1
Juui. 77.7 75.3 71.5 72.4 7<>.9 70.5
Juli. 78.6 74.1 70.8 72.6 69 7 70.0
Augs. 80.9

|

75.0 70.8 72.4 69.6 70.1 71 .: 69.2

Sept.

Oct.
81.2 75.3 7L2 73.0 69.8 70.1 71.7 69.2

79.2 76.0 71.6 73.1 70.5 703 71.7 69.4

Jaar. 66.6 64.6 76.28 77.8 75.4 70.88 70.4 70.0. 71.1 69.4



De gemiddelde maandteniperaturen blijven tusschen grenzen,

voor ieder uur in 't bizonder niet wijder dan 5° a 6° uiteen

gelegen. De drie uren tezaraen hebben een enger ingesloten

middelwaarde met een 3° breed schommelgebied. Voor net

geheele jaar gemiddeld. is de slingerwijdte nog meer beperkt

en gaat zij 2° niet te boven.

Indien de temperatimr van eenige landstreek aan groole

afwisselingen onderhevig is, kan toch zeer goed de middel-

waarde overeenkomen met den gemiddelden warmtegraad van

een geheel ander klimaat, waar meer gelijkmatige toestandcn

bestaan. Voor con klimatoloinsrh nverzirht heeft men derhalve

aan de gemiddohb- ".•nipcratuur a IIpen niet genoeg, maar

moet men ook de uitersten kennen.

Hieraan indachtig zijn behalve de driemaal-daagsche waar-

nemingen, ook eenmaal per dag aflezingen genoteerd van

den max.-min.-thermometer. De belangrijkste bizonderheden

dezer extremon bieden de volironde tabellen.

XXIV
TEMPERATLLE TE TOMOHON.
Maandelijksche absolute maxima.

• 1895-19Q7. Fahrenheit.

Nov. Dec. ! Jan. Feb. Mrt. April Sept. Oct

14
I
12 10 10 13

j
14



Inov. ! Dec. Ja n. Feb. Mrt. Apri Mei. Juni Juli. Aug. Sept Oct.

«fc B
|

JO
Z IS [''£

3

13 14 13 12

4
11

Id

9 9

9S/
98

12 12 1 2 12 14 12 13 12

11 8

7 10 II
J

"/.900 11 W 8 10 9 10 12 11 12 12 10 10 I! 8

Grem.
|s

10.5) 11

rscliil uissrhen den hoogsten en den laajrston >tainl

uordi'ji ilc- iiiuxiinalo xdiommeling. Door de ge-

tabel XXIV met die uir tahel XXV tc venninderen

i dozen meteorologischen factor voor elke maand.

THMPKUATTOR TE TOMOHOX.
Grrootste maandelijksche schommeling.

1895 — 1907.

no. Dec. Jan. Fe April. Mei. Jan., juli. Aug. Sep, Oct. jaar.

"l895^T~ ~>4~
20 1

24~~
24 26 34

96
91 21 17 21 1 24 24 21 21 19 2H 2<>

21

*/» ;
21 18 17 2 20 2] 21 24 24 31 25 i! 31

22 28 24 22 i 23 28

21 21 21 21 24

21 20 21 23 23
02

03 24 23 27 2 5 22 24 22 18 19 18 22 28 30

®/<M 19 19 1 21 24
18 19

|

22 1 24 21 24 20

26 18 2 i 26 28 21 22 21

^/ot 22 19 18 1 ' 22 28 25 21 24 28 86

Gem. 21.9 21.0 19.8 1 ».7 22.1 22.4 22.1 21.4 2l> 23.6 25.1 24.3 29.3



Het voornaamsto uit de drie laatstvoorgaande tabellen

XXVII.

Absolute maxima. Absolute minima.
Grootste maandel.

schommehng. Mi • *fd
E§|

:

E 1.1

Gemidd.
Grootste.

1 | 1 1 1

bee!

mW.
'

April.

Mei.

.Full.'

Aug.

82.3 87 7!t 61.3

83.0 87 80 ! 60.4

82.7
|

84 81 '' 60.3

83.9 88 81 ! 61.8

82.7
j

85 80 61.3

86.1 88 77 56.8

64 60 22.1 25

64 58 21.4 24
63 59 21.8 27
63 56 23.6 2s

^2 56 24.3 27

64 54 89.3 34

17

19

18
19

2^ 19

27 16

28 17

29 16

34 13

Het maxin: i;u b.-wm^ zi«'h ru-.>cht ti ^> >-n 77 . li

tusschen 64° en 54°; beide hadden derhalve een -elijkc

bewegingsruimte. Het laagst waargenomen maximum daalde

niet beneden het hoogst l>ekende minimum: inreirendeel werden

beide strooken gescheiden door een neutrale zone van 13°

Het absolute maximum voor de geheele periode was 88°,

het minimum 54°. Van de door deze limieten begrensde



ruimte kwam :

3 het maximum, Vs ^et minimum ten goede,

en vormde het mitlclelste Va de overgangsstrook.

De gemiddelden dor absolute maxima liepen voor de ver-

schillemle maandeu van 79°.9 tot 83°.9 uiteen; minder nog

ima, n.l. van 58°.8 tot Gl ^.

In dadelijk verband met deze in |.-iki' v eisidmivingen der

extremen bleef ook de gemiddelde grootste maandel. schom-

meling vrij constant, Zij bereikte haar toppunt in het laatste

gedeelte van den oostmoesson en haar kleinste waarde in

het hart van den regentijd, in welk seizoen de standvastigheid

der temperatuur dus grooter is. De in eenzelfde maand

voergekomen temperatuurwisseling van 31° werd

nimmer overtroffen. Een kleinste maandsehommeling van

14° (Februari) staat hier tegenover.

Voor het geheele jaar waren de slingeringen natuurlijk

ruimer en bedroegen 26° tot 34°, gemiddeld 29°.3.

i)e absoluut hoogste en laagste thermometerstanden worden

veroorzaakt door buitengewone omstandigheden, ora welke

reden men daaraan ook niet te veel gewicht mag toekennen.

Minder wisselvallig zijn de go: -extremen,

gelijk tabel XXVII reeds aantoonde. Bij langdurig voortgezette

waarneming kunnen zij dan ook zeer goede midd. I

leveren. Is daarentegen de observatieperiode nog maar kort,

dan hebben toevallige oorzaken een belangrijken invloed en

bedriegelijke gevolgen. Hiervan maakt men zich minder

iflaankelijk door in plaats van de middelwaarden der i,awu-

<h4ijk?rh" maxima m minima, de gcmiddtddrti d<-r

hoogste en laagste aanwijzingen te bezigen, welke dertigmaal

talrijker zijn. Tevons kunnen deze desnoods worden aange-

wend om de gemiddelde temperatuur eener plaats te leeren

kenuen, zoodat men, indien geen groote nauwto

vereischt wordt. met een enkele atlezing daags eens goeden

max.-min.-thermomeTers zou kunnen volstaan.

De op zich zelf staande, afzoiidi'rlijki' naiit.-.-ki-iiingeii dei

dagelijksche uitersten hebben natuurlijk evcnmin als andere

losse observation eenig gewirht: voor een hepaald tijdperk.



maandgomidd

de beoordeeli

gemiddelde d

maatswisselin

gezondheidsto

Hot verse:

gedurende ee

dagelijksdien mmis aangewi-zon, dan is te sprcken van de

..poriodisehe dagrlijksrln> amplitude". Kvonwel vallcn de

werkelijk wannste en koudste ongcnhlikkrn van hct ctinaal

volstrekt niet altijd met die vaste -gomiddold de tln-nnisidi

!>eide zijdon. Xeemt men derhalve het ondorsrhoid tussrlu-n

de hoogste en laagste toni pi-rat ?iur \an t'-eii dan1

, hetzij nit

oprcckt'iiiiiLivii \ an ctm max.-iiiin.-rlit'niMini'Ti'r. ln-rzij nil 2 1-mir

dagelijksche cxtrcmen voorkomen, dan vindt men schoinine-

liagen, die, idischedagi tgksche

amplitude" aangeven. Deze laatste N iminer irrootor lioewel

niet veel— dan de peri<>disrhe Min-vring. waarom hot wen-

J)e achtervolgende tabellen. nit aanwijziniren van den

eenmaal per dag atgoU-zeti max.-min.-tlirnin >ter af'gcleid.

hebben dus betrekking op de aperiodic-he amplitude

LXVIII 7k.



rEMPERATUlK 'IK ToMulloN.
(iemiddeld daireliiksch maximum.

1895 — 1907.

3.2 4.2 5.3 5.3 4.2 2.4 5.5 5.6 4.3 5 1 5 3.2 4

4m 3.7 5.6 1.8 : 4.8
!

4.1 5

'jm 4.2 6.0 5.7 4.2 6.1 4.1 4.0 4.8
j

5.2 i1.0
]

3.7 3.7 4

4.r, 5.5 5.6 4.5 6.1 4.8 1 4.2 .9 3.3 3.3 4

"/l900 4.9 4.7 3.3 4.6 4.1 3.9 5.0 4.7 4.8 .2 4.3 4.5 4

3.9 5.0 5.0 4.7 5.(1

4.3 5. 4 6.1 5.0
;

4.8
02

/03 2.2 5.6 3.5 4.7 4.6 3.1
|

3.6 5.2 4.1 1.5 3.6 3.0 4

3.6 4.5 2.9 4.2 4.1

5.2 3.2 3.8 2.5 3.5 5.3

05
06 2.9 2.3 6.1 4.6 4.6 5.4 6.3 ',.5 5.5 5.1 5

*/<n 5.8 6.7 6.3 1 5.8 4.7
|
5.1 >.4 4.1 5J ;>

Gem. -....» ".
i 5.0 ! 4.8 4.2 5.1 1.4 3.4 3.6 :

4



TEMPERATTTR TE TOMOHON.
en uit.TsTt'ii van her yvmiililt'ltl riayelijks.-h

ile <iauviijk> ho ><-homjiu-'liim i
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De gemiddelde maxima varieeren van 80°.2 in September

tot 76°.3 in Januari en bezitten alzoo een gemiddelden

jaarljjkscheii gang, nauw overeen komende met de beweging

van de gemiddelde maandelijksche absolute maxima. Gelijk-

namige maanden. brachten verschillen, 7°.2 niet te boven

gaande (Februari); wat betreft ongelijknamige maanden vielen

September en Februari bet verst uiteen, n.l. 9°.9.

Bij de gemiddelde minima slingeren de waarden tusschen

65°.l in Jan./Mei en 63°.4 in September en stellen zicb dus

met een enger begrensd gebied tevreden, hetgeen eveneens

blijkt uit de kleinere verschillen tusschen de grootste en

kleinste waarden voor gelijknamige maanden, die hoogstens

4°.4 bedroegen (Dec. Sept. Oct.). Van de ongelijknamige

maanden verwijderden zich October i
»><>".!>) en Januari Hi7".n)

bet meest van elkaar.

Bij de drie kolommen voor het gemiddelde maximum \ alien

de hoogste waarden in den oostmoesson; de drie kolommen

voor het gemiddeld minimum vertoonen in (lit seizoen juist.

kleinere getallen. In verband hiermee moet dit tijdvak dus de

grootste aperiodische amplitudo kunnen aanwijzen, hetgeen

blijkens de laatste drie kolommen dan ook workelijk plaats heeft,

De gemiddelde dagelijksche aperiodische schommelingen

zijn voor de verschillende maanden tusschen 16°.8 (September)

en 11°.2 (Januari) gelegen, waaruit opnieuw de grootere

standvastigheid der temperatuur gedurende den eigenlijken

regentijd kan worden geconstateerd. Voor het geheele jaar

bedroegen zij gemiddeld 14°.0.

Tor vergelijking zij er hier aan herinnerd, dat voor de

periodische amplitudo een jaarlijksch gemiddelde van U»°.8

gevonden is, wel Te verstaan in de veronderstelling, dat de

dagelijksche gang der temperatuur te Tomohon met die te

Batavia overeenkomt.

Gelijk reeds is aangestipt kan in regenrijke streken de

halve som dor grootste i-u klf-in-i'- ila-j-'liik-de

gemiddeld 1° C. of 2° Fahr. te hoog zijn. In klimaten met



iv-vhnari-i' t<'mpi>raumr!if\\ r<j;hvi. /ooals te Tomohon, is dit

ook het geval indien men in plaats van de dagelijksche, de

maandelijksche of jaaiiijksche extremen neemt. De onder-

volgende, aan voorgaande tabellen ontleende cijfers mogen

dit nader hevestigen.

absoluut hoogste max.

,, laagste min.
gemiddeld 71

absoluut laagste

„ hoogste

gemidd. jaarl. absoluut

„ maandel. „ i

„ dagel. max.

,. grootste -

maandel. ..

„ kleinste

„ grootste

gemiddeld 7P.3

Met behnlp van den max.-mi Senmaal

per dag, per maaiid. »\ /oil's per jaar afsniezen, zou men
gedurende het 12-jarig observafcietgdperk te Tomohon

nagenoeg gelijkc midd"h\aanlen liebl.cn Liwonden, 1° a 2°

slechts boven het «i gelegen.

i bezit de navolgende tabel,

naar grootte zijn gerang-

graad.



TEMPERA!
Veelvuldigheid

in jercenten.

6 U voormiddag. 12 u middag. ()
u namiddag.

Nov- Mei - Nov- Mei— Nov— Wei
Jaar.\ P rn. Oct.

Jaar.
April. Oct. April. Oct

55
j

„

56 — o
57

58
59 1 1

60 1 2 2

61 2 3 3
62 6 6 6

s 9 14

9

12

65 15 15 15 o o
66 15 16' 16
67 21 17 19 2 1

68 14 10 12

6

1

1

4

i 14
30

3

8

22

11

26

]\ 7

2

3

3

5

20

13

21

20
20
16

75
10

i:>

13

L3

4
5

12

15

6

8

13

13

2

1

16

6

3

12

4

7 s 15 12
79 7 13 10 o
80

• 10 7

82 3 \

S4
;;

Q Q



li.:;

De aandacht vestigt zich op het feit, dat de ge-

middelde temperatuur, voor elk der drie uren in tabel XX
gevonden, niet samenvalt met die der grootste vcelvul-

digheid, m.a.w. tie iremiddelde temperatuur niet steeds

ook de waarschijnlijkste is. Zij ligt nu eens boven, dan

beneden den

waaruit volgt, dat de verschillende thermometcrstandeii niet

symmrtriscli om de middelwaarden zijn gegroepeerd. Men

heeft voor:

Xov/April. Mei/Oct. Jaar.

1 65°.7 65°.4 65°.5

i
67

1 56

67

73

55

67

73

-'

gemidd. temp,

veelvuldigste „

gemidd. temp,

veelvuldigste „

bovenste grens

reelvuldigste .. 7<> 70

bovenste grens 78 79

onderste ,, 65 65

Om t>
u

's morgeus ligt in beide moessons, dus ook in

het geheele jaar, de gemiddelde beneden de veelvuldigste

temperatuur: om 6 U 's avonds keort die verliouding om,

terwijl zij op den middag samenvallen. Dientengevolge moet

op het ochtend-uur de temperatuur dieper <md<r het iremid-

delde dalen dan zij daarbocen rijst. De benedenste grens

ligt dan ook op 10°.5, de bovenste op 7°.5 afstand der

middelwaarde.
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>m 6U ?

s avonds hlijt't hot gomiddoldo juist boveu de

Ivuldigste temperatuur; onigekeerd tref't men op dat

enblik dan ook het bovenkeerpunt op 8°.l, het onderste

slcchrs .v.!> van den middenatand aan.

ian hot verband tusschen tenipenit uur on witidnchrini;

6U voormiddag-

. 12" middag.
70° +

6 U namiddag.

5SS: oi. j*.
A°pril. 'Oct. J aar "

ApriT o'ctT J aar -

S 5.6 4.9 5.4

NO 5.4 5.2 1 5.3

J

5.6 5.7 5.7

ZO 5.8 6.0 6.0

Z 4.9 5.H 5.0

ZW 5.4 5.5 5.5

6.5 7.6 7.3

7.0 7.1 7.1

5.5 ! 6.8 6.2

1.3 1.5 1.5

1.7 1.4 1.5

1.2
|

1.1 1.1

0.4
j

1.1 n.7

0.3 !
1.5 0.6

0.2 1.3 0.4

Dezo tabel is berekend volgens do me&ode op

54 vuor do bowolking ontwikkeld.

Hoewel over het algeraeen _

do notniddoldon vuor do afzonderlijke inaanden uit zeer in

aantal varioerende observation ontstaan en daarom niet vol-

konion gelijkwaardig. Zoo waren voor 6U nam. Januari bij

ZO slodsrs i; waarnoiningon besohikbaar die, toevallig alien

hoog. oon ver afwijkend iromiddelde gaven. Op het middag-
uur van Februari kwam bij Z zolt's geen enkele i



voor. Hiertegenover staat een soms zeer irrooi aantal malen

voor andere tijden, zooals bijv. om 6U nam. Augustus hij Z,

alwaar zich 171 atlezingen hadden opgehoopt.

Een tabel voor de at'zonderlijkc maandon wordt dus niet

gegeven, al is zij voor de veel voorkomiMule winden juist

en voor de minder geobserveerde riehtingen nog voldoende

betrouwbaar; verreweg veel nauwkouriger waarden /al men

erlangen, indien het materiaal in oroeprn van maanden, bijv.

overeenkomsrig de moessons. wonlt saamgcvat. gelijk in tabid

XXXIII is geschied. Ook dan is voor alle windrichtingeii

her aantal observation nog volstrekt niet gelijk, maar er zijn

dan toch bij elk daarvan waarnemingen genoeg om een zeer

goed gemiddelde voort te brengen.

Men leert nit de tabel. dat in Xov. April, als de westelijke

winden ovni ischen en koelte aandragen. onder invloed dier

winden de temperatuur gemiddeld lager is dan bij oostrlijke

luehtstroomen. Alleen om 6U
's morgens zijn deze laatsten

iets kouder, omdat dan de nachtwind nog uit het kille

gebergte waait.

Ook gednrende den oostmoesson is het bij oostelijke

winden warmer. Des avonds eehter schijnt de alsdan

minder bewolkte hemel een reeds voor zonsondergang aan-

gevangen uitstraling te begunstigen. hetge.-n bij de nieer

wolken vormende west>dijke lu.dirsrroonion nb't jdaats heett.

zoodat deze de hoogere darrein pcraTiiiir lander kunnen

handhaven.

Beide moessons, tot een jaargroep vereenigd, toonen op

middag en avond voor oostelijke winden een beslist hoogeren

warmtegraad aan. Des morgens, wanneer de koele nachtwind

nog doorstaat, is de temperatuur gelijk of zelfs iets minder

dan die, bij winden van de westzijde genoteerd. Een

verklaring hiervan is. dat laatstgenoemden. meer dan de

oostelijke bries. die over de bergen gaat en daar ..uirgekanid"

wordr. bun karakror van zeewi 'i wanneer

zij te Tomohon aankomen en daar de door de zee 's nachts

weer afgegeven warm to afstaan.



temperatunr

kende, is al

windrichting

regelmatiger

3 kompasstreken de afwijkingen der

overeenkoinstig uurgemiddelde opma-

ontdekken dat het verband tusschen

mtegraad des daags inniger, althans

vroegen morgen. Op dit

.M.-vnMik /ijii lie ;ifw ijkin-i'u gering, en veel kloiner dan

tijdens den raiddag. De verschillen zijn intusschen niet zoo

groot, dat zij een samenvoeging der drie uren zouden kun-

nen beletten.

12 u middag. 6U nam. gemiddeld.

xo

zo

!
—0°.l

—0.2
0.2

0.5

—0°.7

—0.3
0.9

1 .4

—0°.3

0.2

0.5

0.5

—0°.4

—0 .1

.5

0.8

<&" 0.0 ! —0.2
;

—0.3 —0.2
W .3 —1 .0 I —0 .4 j

—0 .4

"V 0-1 -1.1 -0.6
|

-0.5

De aldus ontstane eindreeks verloopt zeer geleidelijk,

waarvan men zich gemakkelijk overtuigen kan door haar
als grafische kromme voor te stellen.

Worden nn verder haar afwijkingen toegepast op de in

tabid XXI gevonden geniiddelde temperatuur van 70°.0, dan
komt de thermisehe windroos voor den dag.

69°.6

NO
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Do geiniddeld hoogste teniperatuur heerscht tijdens het

blazon van den zuidoostcr: een gevolg van de daannee ircpaanl

gaande geringe bewolking en kleincn regenval. Kereikon

daarentegon doze beido factum, hun maximum, ill bij winden

ait het \"\V. dan is de gemiddelde teniperatuur het kleinst.

Merkwaanlig is in dit verband het betivkkelijk grooto warmte-

verschil gedurende ZOke en Z k0 luchtstnxunen, n.l. <)".7. Zeer

waarschijnlijk speelt hierin het Telaga Tondauo weer een

rol, een vermoeden, gesteund door hot oveneens groote ver-

schil tusschen XO en U. in welke laatste rirhtiii-r de raaklijn.

vanuit Tomohon aan ([<• iioordpunt van het nicer Lrotrokken.

ongeveer hoeuwijst. evenals die aan den zuidwestoever zich

in nagenocg zuidelijke richting uitstrekt. Mocht deze mee-

ning waarheid hevatten. dan zou daaruit tevens gedeeltelijk

de gelijkmatigheid van het Tomohonsche klimaat te verklaren

zijn, en bet groote bergmeer als een soort weerbereider.

althans kliiuaarvfrza^hter. dieiist doen. In dit gevai zou er

een wissehveiking plaats hebben, waardoor de kille nacht-

windeu verwarmd. de warme zuidoostmoessonwinden atu« k-»M

werden. Al is nu blijkens de thermische windroos de hedoeldc

invloed goring, geen onkele aanwijzinir eerzet er zich tegen

aan te nemen. dat dit door samenh-ep van omstandigheden

slechts schijn is en een verder uitgestrekte analyse de

inatigende werking in haar voile grootte zou te voorschijn

brengen.

Hiertoe zijn center meer omvattomle waariicminiren op, aan

en rond het meer noodzakelijk: de hier behandelde observa-

De bij een kl i itnlou -
i hriivinu re bczigen tabellen

zijn gewoonlijk zoo groot in aantal. dat zij een moeilijk over-

zirhtelijk geheel vormen. Een goede gewoonte is daarom, een

verzameltabel te geven. waarin de voornaamste bijzonderheden

nit het medegedeelde werden bijeengebraeht. Zoodanige

tabel is de aehtervolgende, die verder geen nadere verklaring

behoeft:



KUMATOlAH.lSfH OVKK- VM MT V<m)|{ ToUoHoV

W i n d.

B™ R e- gen. T e m p e r a t u u r

verbeterd v d^ dagel. variatie.

Regenval.
Aan

dien
gen " Regenwaar-

^miTd"^"
1^ Mundgenudd. £EL da

G
geLmtn.

Gemidd. dagel.

Richting. Bestendigheid. Tabe. .X. Tabe. X.. Tabe. X... Tabel XIII.

t

Tabel XIV - Tabe. XV. Tab,. XXX.. Tabel XXXL Tabel XXX1 -

November. N 82" W 29 % 69 % 253 m.m. 18.8 54 m.m. ,

3.0 dag. 2.2 dag. 70° 780.9 64°.0 14°.9

December. N 49° W 55 „ 76 „ 243 „ 21.7 49 „ 70 .. 3.6 2.2 69 .7 77 .4 65 .0 12 .4

Januari. X 47° W 59 „ 81 „ 274 „ 24.4 58 .,
71) „ 6.4 „ 2.2 „ 69 .4 76 .3 65 .1 11 .2

Februari. N 39° W 59 ,, 81 „ 275 „ 22.4 53 „ 8Q .. 5.0 „ 1.9 „ 69 .2 76 .3 65 .0 11 .3

Maart. N 43° W 49 „ .76 „ 234 „ 20.6 53 „ 66 „ 4.4 „ 2.8 „ 69 .7 77 .8 64 .8 13 .0

April. X 38° W : 36 „ 67 „ 218 „ 19.2 41 „ 64 .. 3.4 „ 2.1 „ 70 .0 78 .9 64.2 14 .7

Mei. Z 16°
I 7 „

Z 36° 41 „

66 „

67 „

284 „

186 „

20.2

16.8

58 ,.

41 .. 56
"

3.8 „ 2.1 „

70 1 79*1
65 .1 14 .4

14 .1

Juli.

Augustus.

Z 16° 50 „

Z 18°
1 65 „

66 „

59 „

150 „

108 „

13.3

9.9

43 „
M

'

32 „ 2.5 „

4.2 „

70 4 79*5
64 .5

64.4

14 4

September. Z 28° 45 „ 60 „ 147 „ 12.3 44 ,.
41 .. 2.6 „ 4.8 „ 70.1 80 .2 63 .4 16 .8

October. Z 10° 17 ,. 233 „ 17.5 44 .. &6 » 3.3 „ 2.3 .. 70 .3 79.9 63 .6 16 .3

J" Z «4° W '

10 %

Biadzijde 42.

Yeelvuldigheid.

69.4%

Biadzijde 57.

2605 m.m.

Biadzijde 81.

217.1 92 m.m. — 3.5 dag. 14°.0

NO
15 %

64 ,.

19 %
8 „

53 „ i!
ZO to 61

1 41 ,. 70.8

z 18

'"

60
;;

39 „ 70.1

z\v

w
X\V

14

75 .. 13 ..

12 „

20 „

63 „

66 „

69 .8

69 .5



UITKOMSTEN

Aardmagnetische Waarnemingen

BAT A VI A en BUITENZORG

het jaar 1906.

Gemiddelde Oostelijke Declinatie

Zuidelijke Inclinatie

Horizontale Intensiteit 0.367077.

N/Z. iComponent 0.367031.

0/W. 0.005793.

Yerticale 0.218888.

Totale Kraeht „ 0.427384.

Gemiddelde dageljjksehe schommeling:

in de Declinatie 2/96.

„ Inclinatie 4/37.

„ Horizontale Intensiteit 0.000452.

N/Z. Component . 0.000457.

„ 0/W. 0.000312.

„ Verticale 0.000374.

Seculaire "V erandering:

(+ = toenemend; — = afnemend).

1902—OS. 1903—04. 1»©4—OS.
Oostelijke Declinatie —2/71 —2/18 —2/53
Zuidelijke Inclinatie +5/95 +9/67 + 6/55

Horizontale Intensiteit —0.000211 +0.000013 —0.000075
X Z. Component —0.000205 +0.000017 —0.000071

0/W. —0.000291 —0.000232 — 0.000270

Vertikale „ -fO.000730 + 11.001393 +0.000899
Totale Kraeht +0.000191 +0.000417 +0.000394



UITKOMSTEN

Meteorologische Waarnemingen

HET PROEFSTATION OOST-JAVA

PASOIIROEAS

gedurende het jaar 1907.

Ligging van het station:

Ooster Lengte van Greenwich 112°56'

Zuider Breedte 7°39'

Hoogte van den barometer boven zee i 7.5 M.

Geen waarneniingen zijn iredaan van den barometerdruk

gedurende den tijd van at 7 tot 15 December, doordat de

barometer niet normaal functioneerde en door een ander

instrument (Olland No. 54) moest worden vervangen.



1007. Jan. Febr. Maart April. Mei Juli. Aug. Sept Oct. Nov. Dec. Jaar.

Barometerdruk j 9u.

gm'dmvord op o° ('. 12u.

(in m.M.) 1 4u.

7 5! ).04
758.35

756.76

759.13

758.59

756.96

759.6(

758.9!

757.47

759.77

758.97

757.44

760.4 1

759.6.

758.52

7(io.or

759.22

757.93

76o,ir

759.60

758.25

761.43
7110.51

758.91

761.21
70O.18

758.57

760.94

759.9!

758.3:

759.91

759.17

757.51

758.8J

758.0,"

756.58

760.07

759.27

757.77

Id. Gemiddelde.

id. Maximum.
id. Minimum.

75H.(»r» 758.23 mm 75H.73

761.61

759.53s ™{™ 760.2*

7(i2. II

75<i.fi7

759.7«>

761.51

756.82

758.81

761.74

756.28

757.84

760.52

75-1.97

759.04

762.80

754.11

(in grader, Celsius)
|
*£ 297

2?.0 27

9

7 29;5

30.6

29.2 29*3
30.1

29.2

301
29.2

23.1

31.3

29.7

25.3

32.5

31.0

25.5

31.3

29.5

25.1

30.7

29.4

23.52

30.48

29.00

id. Maximum.
id. Minimum.

32.0 32.0

21.5 21.5

27.13

33.0

21.5

,6,9
32.0

19.5

26.29

31.5

18.0

26.35

32.0

18.0

26.19

32.5

18.5

27.28

34.5

17.5

28.86

34.5

21.5

28.02

33.5

22.0

27.68

33.0

23.0

26.93

34.5

17.5

id Q«middeld Maximum.
Minimum.

id. Laagste Maximum.

30.3 30.1 30.2

26.5 aao
25.(1 24.5

31.1

22.9

25.5

25.0

30.8

22.0

29.5

23.5

30.6

21.1

29.5

23.0

30.6

21.1

29.5

24.0

30.7

20.8

29.5

23.5

31.7

21.8

30.0

24.0

32.9

23.4

32.0

26.5

31.9

23.9

28.0

26.0

31.7

24.1

27.5

31.05

22.57

25.5

26.5

id". Kleinst,
\^^^^- i

S
6.9 7.0

9.5 9.5

2.0 5.0

8.2

9.5

0.5

8.9

11.5

6.0

9.5

13.0

8.0

12.0

6.5

9.9

12.0

6.0

9.9

14.0

7.0

9.6

12.0

7.5

8.0

11.0

3.5

7.5

9.5

4.0

8.5

14.0

0.5

Gem. Wiml-sn,lh.inK.M.p.un, 4.4, 3.13 3.63 4.,5 4.40 5.14 5.99 6.95 7.24 4.51 4.8. 4.86

Deel LXVI1, pap. 49 enz.



1^07. Jan. A,,,',,,, m. lug. Sept.

1

Oct, Nov. Dec .,..r.

Br kk.-iijk..i,-i,,i !d 1, i( i|
..;;;

i«*< " l

"
,
"•"

l"" ,l

l
F,.,: s

70

69

59

63

56

59

78
I

51

73

63

661

id. lifiniddidd.'.

id. Maximum
id. Minimum. 5

98
j

57

96
57

74 71

49

70

92

48 44

65

92 94
32

60

81

41

69

47

71 70.6

Span

lamp ,in m.M,
|
»£ 21 25

20.21

21.09

20.71

20.37

21.46

19.66

20.80

20.74

18.40

19.23

19.87

18~82
16.31

17.93

18.12 IS
17.37

18.64

L8.23

19.32

20.41

19.64

20.78

20.43

18.40

19^46

id. Maxiiiiuiii.

id. Minimum.

uli.in^ehrek | £

24.4

1

li B
20.40

17^48

2.13

21.71

15.12

2.11

18.21

22.14

13.72

17.45

21.01

12.72

22.10

12.78

16.99

20.92;

11.26

18.08

20.56

14.16

22.40

16.44

4.92

16.10

4.(18

24.41

3.24

<in,,M, (^
6.6] 5.88 6.6( 9^1 lii

5

;! LlJi IMS MM It* {^ its 10.24

12.90

10.41

id. Gemiddelde. 5.63 5.7! 7.88 8.59 8.88 .0.13 11.54 13.17 9.90 8.81 8.85

Verd unplug m.M. 0.71 0.63 0.81 o<,7 1.12 1.32 1.52 1.78 1.92 1.25 1.18 1.14

Be* Iking (10*=bedekt) 12u!

id. Guiiiidduldt'. 7.4

7 1

8.4

8.1

6.9 5.0

3.4

4.9

4.2 3.2

2.7

3.0

4.3

3.3

1.9

2.0

5.2

3.0

2*4

4.8

3.2 6.7

7.9

7.4

4.4

4.4

5.2

Hoe?

Aant

eelheid regeo m.M.
st.«»hoovi'flhoi*l|i*'i-ilafr „

287

71

20

224
40
19

213

60

16

137

116

7

33
5

1

1

I

- 21

21

I

=
4

51

5



07 dan. Febr. Maart April. Mei. Jirai. Juli. Aug. Oct. Nov. Dec. Jaar.

8n 8u80 27 17 55

61

52
55

56

57

57

58

58

66

77

67

63

73

80
83

82

83
81

77

70

72

77

77

77

78
71

78

81

84

81

70

73

76

49

49

31 52

57

59
61

60
59

57

63 74 78 75 46 33 54

62 73 71 75 53 55
(iii procenten). |.

"„;»,, "J,,'
3«| 24 5

1

63 55 71 76 82 85 62 42 59

[

U ^30
f S 56 61

52

72

73

79 72 81 87 65

58

55

51

46

45

62

61

2a30 3h 28 2 1 4

1

53 48 76 7H 84 82 54 41 56

1 7 34 45 65 80 37 39 50

3u30 4u 16 7 27 38 (•_' 52 66 61 69 28 27 42

id. vi n 8u — 4u 31.1 19.4 51.0 57.9 53.4 60.2 76.7 72.4 79.3 77.9 52.6 39.3 56.4

Straleude
j /u irte Bol- j 9n 39.7 38.4 1 39.0 40.5 40.5 39.5 38 9 39.(1 41.3 44.1 42.2 38.7 40.1

42.7 43.5 45.1 46.2 10.2 48.1 45.2 44.6 44.5
(ingrad^

vacuo. ^ du" 32^3 30.2 32.7 37.0 37.2 35.0 35.2 36.0
Celsius). /

id. Maximum. 49.9
! 48.3 47.9 47.5 40.7 47.3 48.3 50.! 50.0 49.0 48,

"

1 i the Lnitr'Nlux. 40.9 «0, «0, 40, 39, .., 40, «,. «... 4,4 41.2 40.8



1907.

i

Jan. Febr. Maart, April. Mei. Juni. Juli. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar.

reefer
(Id graden Celsius)}

(iiepte

70.

I-jii

29.0

89.0

28.8

28.8

28.8

29.1

29.1

29.1

29.7

29.5

29.5

29.2

29.1

29.2

28.6

28.6

28.6

27.9

27.8

27.8

27.9

27.8

28.7

28.5

30.0

29.8

29.9

30.2 29.9

29.8

29.8

29.08

28.99

29.02

, ,
I
op 60 cm.

ld
-

\ diepte
li'n

5u

29.3

29.3

29.1

29.1

29.0

29.1

29.2

29.2

29.7

29.6

29.6

29.5

29.5

29.5

29.1

29.1

29.1

28.5

28.5

28.5

28.5

28.5

28.5

28.9 29.7

29.7

29.7

30.1

30.0

30.1

30.1

30.1

29.30

29.28

29.28

id. (°yj^ L2o

29.3

291 29.1

29.1

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.2

29.2

28.7

28.7

28.7

28.6

28.6

28.6

28.8

28.8 291 HI 29.*9

29.26

29.25

29.25

.. ^op 120 era.
ltl

-

S
diepte z 29 3 291

29.1

29.1

29.4

29.4

29.4

29.5

29.5

29.5

29.2

29.2

29.2

28.8

28.8

28.8

2H.6

28.6

28.8

28.8

28.8

M.2
29.2

29.7

29.7 29.9

29.22

29.22

29.22



DAGELIJKSt "HE TEMPERATIT K-s< 'IK ).M M EI JN< i

in graden Celsius.

^
1 Jan Febr. Maart. April. Mei. Juni. Juli. At g. Sept. Oct. Nov. l>ec

\ ;;:::

9.0 5.0 8.5

6.5 ! 6.0 9.5

7.5 ! 6.5 9.5

8.5

8.5 9.0

8.5

8 I 9

:; !S
8.5

11.0 9..

*.0 7.0 7.C



V I' L K A X I S
(

' H E VERS!' H 1 .1 X S K L E

': ••''

Oni tot eon moor volledige kenni^ovin^ mum-m aaiiUu-

vingon on vulkanisoho vorsohijnsolon in den Aivbipel dan

rot mi too plants vondon. to irorakon. wordon d«ior don Direo-

Deze statoii wordon in Xovemher l^Oi; voor i\o oerste

maal aan een 4<»0-tal waarnemers toegezonden.

Dit aantal heeft later nog vermeerdering ondergaan.

Dank zij dezen maatregel kwamen in 1907 een veel grooter

aantal berichten binnen dan gedurende de voorgaande jaron.

terwijl ook de bepaling. dat voor die streken. waar in hot

afceloopon jaar <i<>>-» vulkanisoho \ ors.diiji^elon of aardbovingon

werden waanrenomou. hmh eon Man<-o-honYht moot wordon

in-vilimd. het hare er toe bijhrarlir .on ln-r jaarlijksoh ovor-

zioht vollediger te niaken.

In Augustus 1907 is te Amboina. »mi in April 1908 te

Padang een geismogrs - n van de gebroeders

Bosch te Straatsburg opgesteld: deze instrumenten zijn van het

mode!, bekeud onder den naam van „Strassburger Horizontal-

Sclnverpendol". Do registratie is alroeds aangevangen, hoewel

de behaiideling in het begin tot vole mooilijkh<>don aaul<-idin_

hot it iroiroven.



Op het Observatorium wordt in Augustus de uitzending

van een grooten nieuwen seismograaf verwacht, een zooge-

naamden astatischen slinger volgens Prof. Wiechert, met een

slingergewieht van 1000 K. G.

L Merapi. (Java).

De assistent-resident van Klaten rapporteert, dat de Merapi

gedurende de maand December 1906 voortdurend een ver-

hoogde werking vertoonde, onder uitvloeiing van een weinig

lava naar de zijde van Klaten.

De resident van Soerakarta deelde mede, „dat in den

morgen van Vrijdag den 25 en Januari ongeveer ten 3 ure,

door den inlander Resowidjojo, bekel van de dessa Prigi,

onderdistrikt Ketandan, distrikt en afdeeling Klaten, een

gerommel werd gehoord, komende nit een, in de nabijheid

zijner woning gelegen put.

Bij een, bij het aanbreken van den dag door genoemden

inlander daarnaar ingesteld onderzoek is het hem gebleken,

dat het water in bedoelden put kookte, en toen hij 2 dagen

later weder naar dien put ging kijken, vond hij dien geheel

ledig.

Vanaf dien dag kwanion er onder de. in de nabijheid van

dien put wonende inlanders eenige l)iiikziektegevallen voor,

waaronder een met doodelijken afloo]).

De put in kwestie is gemetseld en heeft eene diepte van

ongeveer 21 voet, terwijl daarin ± 10 voet water heeft

gestaan.

In de plaats van dat water ligt nu een zandlaag van

ongeveer 12 voet dikte.

YVaarschijnlijk is een en ander een vulkanisch verschijnsel

Volgens bericht van den assisTciit-residenr van Bojolali,

-.•tlit-'TtM-kt-nd 22 Felu-uari, was (!> Merapi voortdurend in



Lava-uitvloeiingen waren in genoomde urdo.-linu- uiet waar-

genomen, echter wel een asch-uitwerping in den morgen
van 17 Februari ten ongeveer 4 uur, nagenoeg een half

uur duronde. De aschregen daalde neer over een niet met
juistheid aan te -even strook van het onderdistrikt Tjepogo

dier afdeeling. terwijl de dikte der gevallen laag ± 1 m.m.

bedroeg.

II. Smeroe.

De assistent-resident van Probolinggo deelt mede, dat de

Smeroe op 7 Jannari een verhoogde werking vertoonde

en asch uitwierp. De aschregen hield 3 dagen aan, zich

nitstrekkende over het geheele distrikt Tengger; de gevallen

laag was 1 m.m. dik.

Op een aardbevingsrapport van 9 Juli teekende de kon-

troleur van Lawang aan: „daar in de laatste dagen de Smeroe
een verhoogde werking vertoont, is de grondbeweging waar-

schijnlijk door dezen vulkaan teweeg gebracht."

HI. Bromo.

Deze vulkaan wierp volgens rapport van den assistent-

resident van Probolinggo vanaf 11 Jan. gedurende vier

dagen asch, met zwavel vermengd, nit. Over het geheele

distrikt Tengger daalde een aschregen, den bodem met een

laag van 1 m.m. dikte bedekkende. Gelijktijdig worden

geluidverschijnselen waargenomen.

Op 19 Maart werd volgens bericht van den kontroleur te

Poespo opnieuw asch uitgeworpen, hetgeen don uvherdon

dag duurde en vergezeld ging van een dof gerommel. Over

geheel den Tengger viel een aschregen; te Poespo tot een

dikte van 1 m.m.

De kontroleur van Probolinggo nam op den 18eu Mei een

aschuitwerping waar, durende 24 uren, en waardoor in 7

dessa's van het distrikt Tengger een aschlaag van 1 m.m. viel.

Volgens int'dedei'liug van den assistent-resident van Pro-

bolinggo had op 28 Aug. een soortgelijk verschijnsel piaars.

hetgeen J

s nachts om drie uur aanving en eveneens een etmaal



rot eon dikte van '
;., ni.iu.

Nog kwamen binnen do volgende borichtcn van don kontro-

leur van Probolinggo:

rr. Op 14 December 's avonds om 1) nur begon do vulkaan

to rooken. terwijl eon voortdurend goronnnol word gehoord,

dat ovonals hot rookon bij hot afzondon van hot rapport

(Hi December) nog aanhiold: den 15" '

s avonds om lo"

van 7 dossa's in hot distrikt Temrger, die editor don

Hi«» 's morgons om <> uur ophield. Hot govallen laagje

h. Under gerommel, lnider dan gewoonlijk, begon op 17

December om 4U
's morgons do aschregen opnieuw en

duurde 3 dagen. Deze breidde zich over geheel net

distrikt Tengger ait; de gevallen laag was echter zecr dun.

Op 22 en 23 December nam men in bet distrikt Dringoe

aschreiren waar. on op laatstjrenoomden datum ook in het

onderdistrikt Kebonagoong.

De aschregen begon don 25 e " December opnieuw. on hield

bij at/ending van hot rapport (26 Doc.) nog steeds aan.

IV. Sopoetan.

De kontrolour van Amoorang rapporteert cen verhoogde

working van don Sopoetan. aauvangende 5 .hmi omstroeks

3 uur 's namiddags. Tit don in 1906 ontstanen krater

stcgen /.ware rookkolommen omhoog; des avonds was een

vuurgloed waarneombaar.

Van den heer A. Limburg, Directeur der meisjessehool to

Tomohon, kwam bericht dat op 7 Juni de in 1906 gevormde

krater. na maanden lang verstopt geweest to zijn. weer is

-aan werken met een hevigheid, overeenkomende met die

van het voorgaande jaar.

Ook op 25 Juni viel, volgens mededeeling van den kon-

troleur van Tondano, na de aardbeving van dien dag een

verhoogde werking van den Sopoetan waar te nemen.
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V. Lobe Tobi.

De civielgezaghebber van Larantoeka rapporteert eon

vcrhoogde working van den Lobe Tobi op 28 September des

vonrniiddairs 7 u3om . Een knal gclijk een kanonschot wertl

gehoord. Te Konga nam men lava-uitvloeiingen waar. Te

[Woe viol gedurende twoo uren. aanvamronde <nn 7 U30W v.m.

een aschregen; de dikte der gevallen laag hleef onbekend.

doch de rivier van Boroe. gewoonlijk 40 a 50 cm. diep,

geraakte door de asch bijna geheel droog.

De lieer J. Kremek, pastoor te Larantoeka. maakt eveneens

melding van deze uitbarsting. Aan de oostzijde van den

top Laki-laki was waarschijnlijk een spleet ontstaan. men

zag daar althans lava-uitvloeiingen. Ken geluid word vcr-

nomen als van eenige snel op elkaar volirende kanonschoten.

Een aschregen, om 7
1
/.- uur begonneu en ongeveer twee

urcn durende, daalde te Boroe en verder Westwaarts van

den vulkaan neder: de dikte der laag was nict met zekerheid

De heer J. Sevlsk. pastoor te Mauineri. schrijfr her volgeude:

..Op 28 September 7
u4om "s morgens aardbeviug rirhting

O-W, duur 15 a iJ <» seeunileu, touelijkoniid stork mmmelend

geluid waargenomen, dat 2 a 3 min. aanhield, van XO. richting

komend; alsmede een aschgrauwe wolk, boven en beneden

omstreeks van gelijke breedte. tot sehijnbare hoogte van

± 25 a 30°. Spoedig heel de 0. hemel donker: de wind

drcef de wolk over W naar ZW. om 7.45 en spoedig daarop

nog 2 maal een donderend geluid. doeh zaehter. waargenomeii.

Om 7.50 was zwavellnrht duidolijk merkluiar. ondanks Z.

wind; om 10 11 uur zachte aschregen.

Ook de vulkaan Kgon. ten 0. van Mauineri. stiet een

Aan de zuidkust te Lela word door den pastoor aldaar

alleen drie maal geluid waargenomeii als een verwijderd



kuihm-M'liur. ;ianll'rviuu aldaat nirt bomerkt. maar uel

aschregen van ll u tot 12"30".

De asch, microscopisch boschouwd. geleck op gebraude.

porcuze. kristalvormigo stecncn."

De resident van Timor en onderhoorigheden deelt mode,

dat op den 28sten September des voormiddags te 8 uur te

Kuepang een rollende donderslatr is Lirhomd. die circa 2

in in ut . -ii aanhield.

Nader srhreef de nvicl-uezaghebber van Larantoeka nog

het volgende:

Een harde knal gelijk een kanonschot werd gehoord,

onmiddellijk hierop steeg eene kolossale groote rookzuil uit

den krater op.

Deze rookzuil. grauw van klcur, nam hoe langer hoe meer
in omvang toe. Gedurende ongeveer 10 minuten hing de

rookzuil ter hoogte van de baai van Waebaloeng, toen do

opkomende zeewind haar uit elkander dreef.

Schokken van aardbeving zijn alhier ter plaatse niet

waargenomen.

De te Konga op dienstreis zijnde pastoor Kkkmli; berifhtre

op den 2 en dezer van uit die plaats, dat in den voormiddag

van dien dag de berg van ltoven geheel gehuld was in

aschwolken en daar het tolale windstilte was, steeg een

ontzaggelijke kolom statig uit den krater. De aschwolken,

die opstegen, waren zwaar en dicht, bijna wit van Meur.

Gedurende ongeveer 10 minuten braakte de berg met
voile kracht. De plotseling opkomende zeewind dreef de

aschwolken wcg naar het gel)ergte in eene Xoord-YVestelijke

richting.

Merkwaardig is het verschijnsel, dat toen de aschwolken
werden wcggedreven en in contact kwamen met de nevel-

wolken van het gebergte, er aanstonds bij aanrakimj- bliksi-m

ontstond, gevolgd door donder.
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Dos avonds van dien dag" was do kruin van don berg aan

do Oostzijde g'ehoel vuur on stroomde do gloeicnde lava

raiuelijk ver naar beneden.

Op don 7
eu dozer vernam ik van den kakang van

Lowingoc liet bericht, dat tijdens gcnocnide uitbarsting een

aseh- en stecnenregcn is govallcn in do kampoeng Bame

(gobied Lewingoe), gedurendc ongeveer 2 uren.

Menschen zijn er niet door de stecnen getroffen, allcon

hebben verscheidene lieden van Baroe wonden aan de voeten

gekregen doordien zij, daar net erg donker was on men

haast stikte van de warme en stinkende lucht, in allerijl

zijn gevlucht.

Door do gcvallon aseh raakte de rivier. loopende vlak bij

de kanipong Baroe en welko gewoonlijk ongeveer 4<> ;i r-.ii

c.M. diep is, bijna geheel droog.

Een rapport van den posthonder van Maumeri luidr al<lu>:

„Op Lela, bij aanwezen van den ver>lair;reviT op den 28en

September, van 10 1

.,

u voorm. tot 12 1 > n.m. regen van vul-

kanische uitwerpsels.

Door een microscoop gezien is hot geen aseh. docli zeer

I'ijn gnus van vulkanische steenen.

Op Maumeri door pastoor Sevixk waargenomen: 7 uur v.m.

(28—9 -07) aardbeving, duur 20 secunden, onmiddollijk daarop

een onderaardsch gerommel, dniende -; h 3 iiiinuten. Geen

secunde later steeg een donkere wolk ten X.O. op. die naar

't Noorden, daarna naar 't Westeu en toon naar hot Zuid-

westen dreef.

Van 7 u45m tot 8U voorm. dricmaal een gelijklnjdende

donder gehoord, doch zeer zacht.

Ten 7 u50m voorm. zwavellucht geroken.

Van 10—11" voorm. regen van vulkanische uitwerpels."

Verder word door pastoor Kbemer medegedeeld, dat op

6 October des voormiddags om U30 U1 opnieuw verhoogde

werking van den Lobe Tobi is waargenomen. Gelijktijdig
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word asch uitgoworpeu. Kiudk'ii ucnku niet gokmrd. maar
een geluid gelijk aan hot locien van don wind. Van (»

u3u ,n

tot 4U v. ni. werkte do vulkaan als eon ontzaglijke schoorsteeu

en dreef voortdurcnd aschwolkon nit, welke door den Avind

naar hot Oosten werden gcdreven. Hiervan is in do nabijheid

van den vulkaan geen aschregen van beteekenis gevallen.

Wei was de dampkringslueht bezwaugerd met aschdeeltjes

op de plaats van waarneming, n.l. Konga, maar de gevormde
regemvolk deed de asch verdwijnen. De plaats van waar-
neming ligt linea recta, liorizontaal gemeten, 12 KM. vau
den krater laki-laki venvijderd. De hoogte van dien top

is volgens de laatstc meting van kontroleur (Jouvbeue 1725
n Miter.

De civiel-gezaghcbbcr vau Larantoeka rapporteerde onder
dato 21 October het volgende:

..Van den W*»* tot den 19de» dozer heb ik een voetreis

gemaakt naar Konga en tcrug en van de kakangs van
Lewingoe, Lobe Tobi met zijne opgekomene berghoofdcn.
Wolo met zijne onderhoofden en den commaiidanr van Konga
het volgende vernomen:

Xa de uitbarsting van de Lobe Tobi laki-laki op den 28 e "

September jl. hebben alsnog de volgende empties plaats
gehad.

1. in den nacht van 5 op B dozer des morgens ten 1 uur.
2. in den nacht van w op (> dezer ongeveer ten 12 uur.
o. des voormiddags ongeveor ten '.» uur van don Hi' 11 dozer

(to Larantoeka ook waargenomen),
4. in den nacht van 16 op 17 dezer ongeveer ten 12'/', uur,
5. des morgens van den 17 e" dezer ongeveer ten 10 uur.

6. des naehts van 17 op 18 dezer des morgens ten 1 uur
(door mij te Konga waargenomen) en

7. den I8 e " dezer van des middags 12 uur tot des iniddags
2 uur (door mij te Konga waargenomen).

Bij bovengenoemde gelegenheden werden goluidon gehoord
als van elkander opvolgende kanonschoten. terwijl de vul-
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kaau erg rookte: sehokken van aardbeving werden alleen

gevoeld op 28 September jl.. 6 en 9 dezer.

In den morgcn van den l(j
ft " dezer kon men de lava zicn

uitstroonien in de richting Xoord-West (nabij Xobo en Noera

Boleem:'. bozuiden Xobo).

Op den 2<s" 1 September jl. is as.-h- en steenenre<ren uvvallen

in de kampongs Baroe (Lewingoe). AVatoeboekoc. Kotak,

Doean en Tabana (alio Lobe Tobi). Kotak en Doean liggen

tusschen Watocboekoe en Tabana.

De dikte der gevallen asch was ongeveer 4 decimeter.

Thans is een groot gedeelte hiervan door den wind ver-

spreid en hoopt men bij her invallen van eenige regeubuien

de tuincn toch te knnnen beplanten.

In Xobo en andere kampongs onder Lobe Tobi en Lowing it-

is geen aschregen gevallen, wel heeft cr cent' lava-uitvloeiing

plaats gehad nabij Xobo en Noera Beleeng.

Op bovengenoemden datum. 2,s September jl.. zijn de vol-

gende ongelukken voorgevallen :

1. In de kanijMMiL: Iv.tak is ecu man do.. r eon nedervalleiid>-n

steen getroffen. Van zijn lijk zijn alleen hot hoofd en

een arm, welke lichaamsdeelen een eind verder zijn

weggeslingerd. gevonden. De overige lichaamsdeelen

zijn onder dien steen bedolven.

2. In diezelfde kampong zijn 2 maiinen door neervallende

steenen getroffen. de eene kreeg eene wondo aan den

arm. bij den andere zijn do vin^ers getrolfen.

3. In de kampong Doean zijn '. porsonen. waaronder 2

jongens. door steenen iretrorieu aan armen en beenen.

4. Bij diezeltde kanip.mir i> een uiinhuisje met padie en dja-

goeng door een neervallenden steen in brand geraakt.

De daarin opgeborgen voorraad werd een prooi der vlammen.

Op de hoogvlakte van Toewa Kawikie. welke vlakte gelegen

in tusschen de Lobe Tobi laki-laki prampoean en net gebergte

van I). .inc. I >aralu Kit-- zijn verscheidene traten tor trrootte

van 1 tot 2 meter in hot vierkanr en 4 tot (> meter diepte

ontstaau, veroorzaakt door daarop gevallen steenen.



Tijdens do uitbarsting up 2s M-ptnnUT jl. en «u»k tiaania

is geen aschregen gevallen te Blepanawa, Leklocwo wolo,

en Kiang Doelio on is op die plaatsen geen enkele schok

vau aardbeving gcvoeld.

Do krator van do Lobe Tobi laki-laki, voor dien kegel-

vormig. is aan do Xoord-W'esrzijde vele motors afgebrokkeld.

Spletcn, van waaruit do lava anders dan uit den krator

kon stroomon. wenlen uiet opgomerkt."

Eindelijk nam pastoor Sevink op 30 October 3 U nam. tc

Maiimrfi nog eon zwakken ascliregcn waar, komende uit

westelijke richting.

VI. Piek van Ternate.

Omtrent de uitbarsting van dozen vulkaan word in het

..Bataviaasch Nieinvsblad*' van 24 Doc. (twoede blad), hot

volgendo vormeld:

..Circa halfvijf
T

s ochtends van den 17 ,len November liet zieh

eon hevig on langgerekt onderaardsch gerommel hooren, dat

iodereon uit zijn huis joeg. Aller oog richtte zich naar den

berg, die dikke, zwarte rookkolommen uitstootte. Den geheelcn

Zondag was do piek van Ternate in zwarten rook gebuld

en viel tot op de tenten der ter reede liggende schepen:

H. M. Edi, de gouvernementsstoomers Ceram on Zeemeeuw

en de Maetmycker van de Paketvaart een aschregen. De
agent en zijn tamilb 1 vluehttcii bij ln-t -vhpnii naar laatstgc-

noemd schip. dat gemeerd lag aan den kolensteiger. Daar

de berg niets anders deed dan zwaar rooken, waren do

meesten, van den eersten schrik bekomen, wedor rustig en

werd overal Zondag gehouden. Eenige families maakten

wandelingen naar de in de nabijheid gelegen tuinen, maar

kwamen vuil van de asch terug. 'sAvctods om halfnegen

begon de berg hevig te lichten en schoten af en toe vonken en

bliksemschichton vergezeld van eon knetterend geluid omhoog.

mstaande do vlammen hoe langer hoe grooter werden

waren de meesten in huis gebleven en begaven zich op den
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gewouen tijd ter ruste. Hoe gauw zouden ze wakker sdirikken

!

De mailboot was in don loop van den vooravond vertrokken.

de eerstgenoemde stoomers bleven dus over en van deze zon

de twecdc, de Coram, den volgenden morgon naar Manokwari

vertrokken. Omstrceks halftwaalf 'snachts bcgon de berg

wecr hevig to brommen en vlogen de mecsten uit linn

huizen. Eon grootsch. indrukwekkend niaar uok angstwekkend

srliouwspol vertoondc ziidi aan linn oogen. Toon om rwaalt

uur de vlammcnzee uit den krater op baar hevigst was. kon

men gerust zeggen dat zich niemand meer gerust gevoelde.

Ook de moedigsten, niettegenstaando hun geruststellende

woorden, warcn nict rccht op hun geniak. Vuurzuilcn van

naar schatting 300 a 400 m. hoogte stogen onophoudelijk uit

den krater, en onophoudelijk gonsde hot onheilspellend gebrom.

Het was bladstil; de zware rook daalde meer en meer,

de hellingen afdekkend naar den kant van ons stedeke en

bang voor het gevaar, dat wellicht achter het rookgordijn

naderdc, vluchtten de inwoners bij honderden naar de pantoii.

De kleine wrakke pier, evenals de Strandstraat stonden

zwart van de menschen. Schreeuwende mannen, huilende

vrouwen, bevende besjes, roepende kinderen: het was een

oorverdoovend lawaai. Al heel gauw baddm de beide gou-

vernements stoomers Ceram en Zeemeemr sloepen ter assistentie

naar den wal gezonden en werden de vluchtenden naar boord

getransporteerd. Het was tijd: er heerschte een panick.

(Naar men zcgt moet een bekende chinecsidie rukoh.>ud<'r

voor een som van /' 1«"» zirh met zijn t'amilii 1 naar Tiduiv

hebben laten ovcrvoeren). Daar zooals gewoonlijk de helft

van de equipage aan den wal was. schoten er handen te

kort om de sloepen te bedienen; toch zag men ze druk hecn

en weer varen, met europeesche opvarenden aan "t roer en

op de riemen. \*eel lot verdienen de gezaghebber van de

Zeemeeuw, die zelf de sloepen bestuurde en de stuurlieden.

die op de riemen zaten en niet eerder rustten dan nadat er

genoeg van het passagierend personeel was teruggekeerd.

De stoomsloep van de Ceram deed goede diensten, zoodat
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de overvoer vlug en zonder ongelukken plaats hud. De

beide stoomers waren in een minimum van tijd vol vluchtenden.

nicest vrouwen en kinderen. De Edi en Ceram, die reeds

stoom op hadden, waren onmiddellijk klaar geinaakt; ook op

de Zeememir. die re rcpareeren lag. werd bevel gegeven om

klaar te maken, maar de maehinistcn waren reeds aan net

work getogen en in drie uren was ook deze boot klaar om,

als 't noodig mocht blijken, direct weg te stoomen met de

reeds aan boord aanwezigen naar Tidore, hen daar in veiligheid

te brengen en dan terug te komen om andere vluchtelingen

op te nemen. Aan boord van de Ceram waren de mceste

europeesehe families: her sehip leek wel een lazaret met de

in mantels gehulde dames en heeren. H. M. Eli moest wegens

kolengebrek naar den kolensteiger verstoomen; her overnomcn

van kolen had, begunstigd door het zoeklicht, onmiddellp

plaats. ware editor ids enistiir> irebeurd. dan zou dit schip

er waarschijnlijk wel "r slechtst aan toe zijn geweest.

I

1 -' •
:

.'_. -
•• narenenparticulieren,

stond voor het residentie-kantoor het grootsch natuurtafereel

gade te slaan en bracht de gemoederen een weinig tot

bedaren door zijn kalnite. Den geheelen nacht hield 't ge-

rommel aan. Af en toe werd de vuurzuil kleiner. om dan

onmiddellijk weer op te laaien. Een deputatie van den sultan

van Termite bracht gedurende die oogenblikkeu den residcnr

het bericht, dat de lava zich een uitweg had gebaand aan

den anderen kanr van "r eiland in do nabijheid van den z.g.

baroe angoes of verbraude hook: nit den naam is reeds op

te maken. dat dit <redeelte wel meer geteisterd is geweest

door lavastroomen.

Waarvoor men dus nog bang kon zijn. was i.-ou aardliovinu-.

dikke aschregen en de zich vaak vorspreidendc zwaveldampen.

Tot bij de sehepen rook men de aschlucht.

De berg was af en toe geheel onzichtbaar van den asch-

regen en de dampen: alleen de krater, waarin her steals

laaide, bleef zichtbaar. Tegen den ochtend bedaarde 't

gerommel en was de vuurzuil ook kleiner geworden.
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Mot zonsopkomst Maandagmorgen. was hot prachtig Yveor.

Goon wolkje was to bespouren on men zou niot kunnon

zeggen. clat hij do inwoners van Tomato eenige nren geleden

nog- vol ontzetting had doen vluchten. Vroeg in don moreen

zag men scharen van iredehanpieerde vlnehtelingon woor

rustig hniswaarts keeren. Ongelnkken hebben niot plaats

gehad. on "t was eon wonder als men bedonkt hoe in 'i hoist

van den stikdonkeren naeht do mcnschen, mooders met

sraigelingen op do arnion. zich op do z. g. kleine pier op do

natte glihherige planken on de wrakko trap verdrongen.

alien als 0111 strijd oni hulp sehreonwendo. Den volgenden

Met hot oog op eon mogelijke herhaling word hot vertrek

van do CWam naar Manokwarie onbepaald uitgesteld. Ge-

durcnde den dag zag men niet anders dan lichte rookwolken

nit den krater stijgen. Te 6 ure 's middags begon het echter

wcer zichtbaar: daar de vunrzuil grooter en grooter word

maakten de meeste families, ook inlanders en Chineezen. zich

wcer klaar om naar boord te gaan. Wat wel 't verstandigst

was. Xa tafel circa 9 uur stapten ze dan ook in de gereedlig-

-onde sloopon on werden naar de twee gouvernementsstoomers

iroroeid. waar alios klaar lag. Ook do machines werden lang-

zaam verwarmd. H. M. Edi lag nog steeds aan den kolensteiger

gemeerd, waarschiinlijk om 't aan boord komen te verge-

makkeljjken. De meeste europeesche families hadden hot

echter veiliger gevondon op de Ceram en Zecmpeittr, waar de

snuirlieden en machiniston alios dedon om het den menschon

zoo aangenaam mogelijk te maken; de hntten werden tor

beschikking gesteld van de dames en kinderen.

Er waren natuurlijk ook die geen gevaar zagen en thnis

bleven, maar toon circa halftien eerst een zware rookkolom.

daarna een kolossale vuurznil werd gezicn. govolgd door een

hevigen knal, aarzelde niemand meer om van de aangeboden

hulp gebruik te maken en vluchtten weer honderden naar

do geroedliggende sloepen.

De hemanninif van de gouvornoments-stoomers hoeft dus

LXVIIT
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wol zwaro nachten gonad. Don goheelen nacht roeien en

waken, daar aan slapen toch niet te denken viel door 't

gesehrei van de vele kinderen. Maandagmorgen werd dan

ook na afloop Zondag gehouden. De kolensteiger bleef zwart

van volk /ion, meest Chineezen en inlanders, gepakt en

gozakt oin op 't eerste teeken naar boord te vluchten.

Olnkkig blook dat niet noodig; ook de nacht ging kalm
voorbij. Den daaropvolgenden avond (Dinsdag) was niets

anders te bespeuren dan zeer weinig lichten van den berg.

Ten 11 ure werd een eigenaardig gereutel vernomen, maar
verder bleef het Dinsdagnacht rustig. Woensdag in den

namiddag kwam con hevige wind uit 't Zuiden opzetten en

viel een aschregen. Overigens was 't kalm. Donderdag waren
de meeste families weer rustig in hun huizen. Alleen warden
de kinderen naar boord gestuurd; de sloepen bleven echter

nog steeds te water. Vrijdagmorgen kreeg de Zeemeemv verlof

om naar Soerabaja te stoomen om te dokken. Zaterdagochtend

deed de resident per Coram een klein reisje naar Tidore,

D.jilalo on den verbranden hoek, doch daar 't al donker werd,

kon bij de laatste niet aan landen gedacht worden.

Slechts bij het voorbijstoomen konden met den kijker van
uit den krater gevormde breede en diepe ravijnen gezien

worden. Volgens toeristen moest de lava nog rooken en de

grtnd warm zijn.

Zoo kon dan doze eruptie van den berg als afgeloopen

beschouwd worden. Volgens de ouden van Ternate waren
tijilens de voorlaatste uitbarsting van den berg de vlammen
niet zoo hoog als op den avond van 17 November, maar
ging elke knal vergezeld van een aardbeving.

De commandant van H. M. Edi rapporteerde het volgende:

..Toen nu dienzelfden nacht (17/18 Xov. 1907) om ongeveer
12 uur de krater van Ternate, die des morgens van dien

daa- tookonen van verhoogde working had ^o^cvon. tot een
kraohtiii-e uitbarstiny overdnu- on onder de bevolking (vooral

het Eiiropeosrhe «re<leelte) een paniek ontstond, deed ik den
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resident verwittigen flat ik met H. M. Edi aan den kolen-

sTi'iuvr zoude meeren om de gemoederen to kalmeeren en de

rreesachtigen aan boord te nemen.

Het Europeesche element ging intusschen voor het grootste

deel over op de goiivernementsstooiners (Warn en Zeaneow-.

rerwijl na inmiddels 2 sloepen met vrouwen en kinder-en

aan boord te hebben genomen, H. M. Edi aan den koleusteiuer

/et'klieht in den naeht een kleine 4o ton steenkolen over-

nam. Een 4 a 500 tal inlanders en fhineezen stonden op

den kolensteiger H. M. Edi at te wachten, doch geleidelijk

aan verminderde de hevigheid van de grootseho en indruk-

wekkende uitbarsting, zoodat de wachtende bevolking naar

hare woningen terugkeerde.

Den volgenden avond, d. i. den 18e" November om ongeveer

9 uur, vertoonde de krater plotseling een helle vlam. waarna

een massieve rookkolom ontsnapte; eenige oogenblikken daarna

volgde een zware slag, alsof er een monsterkanon word

atgevuurd. De uitwerking van dit schot op de bevolking

was enorm; weer stroomden dichte drommen Europeanen.

inlanders en Chineezen met vrouwen en kinderen en thans

een belangrijk grootere voorraad kleeren en kosr

naar het strand en nam H. M. Edi behalve eenige Europeesche

families een 200 tal vrouwen en kinderen aan boord. De

niannrn liet ik voorloopig op den kolensteiger wachten.

Toen de krater verder zweeg trokken deze mannen wederom

uvleid.lijk af. Des daags was met behulp van koelies,

waarvan cchter een groot deel naar Tidore was gevlucht, de

steenkolenvoorraad geheel aangevuld.

In afwachting van mogelijke nieuwe werking van den

krater werd ter geruststelling van de bevolking tot en met

den 25en November aan bovenvermelden steiger verbleven.

Ten einde den resident en de overige autoriteiten te Ternate

in de gelegenheid te stellen zich een joiste ^oorstelling fce

maken van den omvang der jongste uitbarsting en den invloed

op den vorni van den krater werd in den vroegen morgen
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van don 26e" November tie stoigor verlaren en rond her

eiland gestoomd. Zeer duidelijk Icon worden waargenonien.
dat zich aan de Noordzijde twee en aan de Westzijde eon
lavastroom hadden gevormd, waarvan laatstgenoemde alleen

her zeeoppervlak had bereikt, Ook bleek de meest Wostelijke
top van den krater niet onbelangrijk in hoogte te zijn toe-

genomen en werd de indrnk versterkt. dat de berg woer
geheel tot rust is gekomen.

VII. Merapi (Sumatra).

De assistent-resident te Padang Pandjang deelde onder d°.

2 Januari 1908 mede, dat op 17 Dec. te voren des voormiddai-s
ten 10 uur een hevige knal werd gehoord. onmiddollijk tre-

volgd door een dikke rookzuil, opstijgende iiit een der kraters
van den Merapi. Het laatste verschijnsel herhaalde zich

omstreeks den 25«* Dec. zonder echter vooraf door een knal
aangekondigd te worden. Bij afzendinu' van dir bericht rookte
de vulkaan nog steeds een weinig nieer dan gewoonlijk.

Omtrent de vloedgolf. waardoor A Januari 1907 het eiland

Sfmaloer werd geteiiterd, kwamen berichten in van Goenoeng
Sitoli (Mas). Poeloe Boenga. Natal. Haros. Moulaboh, Kwala
Hen, Poeloe Raja en Poeloe Telle, rerwijl de diagrammen
van de zelfregistreerende peilschaal te Emmahaven iPadangi
haar voorbijtrekken eveneens aangaven.

Verdere bijzonderheden dezer zeebeving zullen elders in

dit tijdschriit worden medegedeeld.

Xaar bericht van den kontroleur van Liroeng werden
-ednrende M) en HI Maart 190? te Karakelang. een der
'L'alau.l-.-iland.Mi. bijzonder hooge golven waargenomen. De
golven. waarvan de richting ongeveer Oost-West was, stegen
tot 4 meter hoogte. zoodat enkele tuinen. tot op ± 50 meter
van hot strand gelegen, door het zeewater verwoest worden.



Voliiviisontvaii-vn bcrirbt wrnb-n in 1!hi? -vni vcrs.-biju^'li'ii van verhoogde

vulkaiiischc working uaaruviiouicn in i\v vol-vndc distrikten.

Apdeelinq GotTVEBNEMEN?
OF OF PaLAND.

Oxr.KRAFDEBUNO. Kesidentie.

Edam. Batavia. Edam.

Mangoenredja. Preanger Regentschappon. Java.

Bantarkalong.

Radjagaloeb. Cheribon.

Peraalang. Pekalongan.

Batang. ..

Pekalongan.

Poerwodadi. Seraarang.

Soekoredjo.

Gadeng.

Kariniondjawa. Kariniondjawa Eild.

Blora. Rembang Java.

Bodjonegoro.

Padangan.

Sembilangan. Soerabaja,

Soerabaja.

Bawean. Bawean.

Bangkalan. Madoera. Madoera.

Pamekasan.

Sapoedi. Sapoedi.

Pasoeroean. Pasoeroean. Java.

Kepandjen. ,

Malang.
.,

Lawang.

Kraksaan. Pasoeroean.

Besooki. Besoeki.

Wonosari. Djokjakarta.

Wonogiri. Soerakarta.

Madioen. Madioen.

Toeloengagoeng. Kediri.



Prambon. Kediri.

Magelang. Kedoe.

Sawahloento. Patlangsche Bovenlandei

1 ."»•!». i-ksikaping.

Taloe.

Soeliki.
rt

Fort v (I Capellen.

Loeboekpakam. Oostkust Sumatra.

Karimon. Riouw en onderh.

Ling-ga.

ToengkaJ. Djambi.

Soeroelangoen.

Samlaran Agoeng.

Djambi.

Moearotebo. Palcmbang.

Moearotembesi.

liran en Banjorasin.

Kooboestreken.

Soengaisolan. Banka.

SoeagaiHat

Koba.

Toboali. M

Dj oboes.

Blinjoe.

Pangkalpinang.

gpandan. Billiton.

Socniraikakap. Westorafdeeling Borneo

Bengkajang.

Sambas.

Pamangkat.



Pleihari.

Rantau.

Peugaron

Kandangan.

Djangkang.

Ainocntai.

O. afd. Borneo.

Sampit.

Pasir.

Long Irani.

Tandjong Kadap.

Kadjang.

I't'ivro^vnrschappfu.

Makassar.

Bikeroe.

Pangkadjene.

Sindjai.

Tollo Parangloo.

Ifenado.

Koi-eilamlen.

Masareta.

Sorong.

I'. ; d; ii'-.k

B. Aardbevingen,

Do civiel-gezaghebber van de berglandschapi

)t 2 Augustus in hot Koelawische plaats gehad

arilliovingen hot navolgonde:



Aguw en den politiesoldaat NVlwau. die in het huis sliepen, ter-

wijl ik in een daar aangebouwd galerijtje mijn slaapplaats had.

Aguw en Nelwan konden spoediir or nit kruipen, daar 't

huis heel Avas gebleven. Ik werd door een balk van net

afdak, dat nit zijn verband gerukt was, tegengehouden en

kon eerst met behulp van 't personeel er nit. Het huis door

de goeroe's betrokken, de goeroe van Napoe was hier nog.

viel eveneens omver, doch zij konden er nog tijdig uitspringen.

De school stortte in elkaar. Van de 11 huizen in de

Kunpong Lemo zijn slechts 3 blijven staan, waaronder de

lobo en 't vivresmagazijn. In de lobo sliep
;

t overig perso-

neel, zoodat die niets overkwam. Door 't heele dal klonk

het gehuil en gejammer van de bevolking.

Met den districtsschrijver Coessoy en den goeroe Toemi-

momor toog ik er op uit, het overig personeel achterlaK-ndr

oin op te ruimen.

Te Panapa komende, de karapong is sedert eenigen tijd

geheel verlaten, telde ik 12 omvergevallen en ingestorte

huizen. Te Boelopapoe waren 21 huizen omvergevallen en

4 ingestort. Hier waren de inwoners alien bij elkaar gekropen

op de open plaatsen, waar geen vrees bestond om onder waar-

sehijnlijk nog omvallende huizen te geraken. Verder gaande

naar de kampongs Bolodanggo, Soenggoe en Mataoewe vond

ik do inwoners evenoens hij elkaar op de open plekken in

de kampoii-- ; _jh waren omgevallen 4 huizen.

te Soenggoe 3 en te Mataoewe 2.

Xergens waren er mensehen verongelukt, op eene vrouw
na in de kampong Soenggoe, boven wier hoofd het dak van

haar woning instortte. Ze liep eenige kneuzingen op, doch

kon dadelijk geholpen worden.

Overal sprak ik de inwoners toe, hen troostendc en mood
insprekende. Eenige heethoofdige jongelui. o. a, Tomampe,
een neef van het Iandschapshoofd, moest ik t zwijgeii opleggen

en heb ik hem verder den heelen tijd bij mij moeten houden. Zij

spraken de inwoners toe over algeheele vernietiging van
Koelawi, daar zij de adats niet volgden, en dat al hun padi thans
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bedorven was, zoodat zij verder niets meer hadden om te eten.

Teg-en het aanbreken van 't daglicht toog men aan "t

reddingswerk en werden onder de afbraak de eigendommen bij

elkaar gezoeht. Buiten het verlies aan woningcn en rijstschuren

is niet veel andere schade geleden, daar de padi ongesehonden

is gebleven en de menschen hier niet veel breeklmars hebben

buiten hun kookgerel bestaande uit eenige potten.

Onverklaarbaar is 't, dat er geen brand is ontstaan, daar

toch de Koelawier de gewoonte heeft om mei ecu houtvuur

op den open haard in huis te gaan slapen. De menschen

verklaarden echter, dat zij, zoodra zij de schokken voelden,

dadelijk water over 't vuur gegoten hebben.

Bij een op den 30steu en 31 steu nader ingesteld onderzock

is gebleken, dat er in 't geheel in Koelawi omgevallen of

ingestort /ijn bU huizen en b» padisehuren.

De menschen in de kampongs, die door 't ongeval dakloos

zijn geworden, zijn nu naar hunne tuinen gegaan met hun

hebben en houden, waar zij tijdelijkc huisjes hebben opgezet.

De bevolking is thans weer in haar gewone doen. Den

30sten was men nog overstuur en hoorde men 't gejammer

nog bij elken nieuwen aardschok, doch sedert den 31 steu

stoorden zij er zich niet meer aan en hoort men overal weer 'r

eentonig foejakloppcn van de vrouwen.

Aan de voortzetting van de oogstfeesten wordt weer gedachi

Men ti'aat weer lustig aan 't niaraego.

Van de andere laudschappen Xapoe. Besoa en Banas«.e,

waarheen ik menschen gezonden heb. vernam ik nog niets.

De groml is holt voortdurend in beroering.

Algemeene rieliting tier aardschokken NO—ZW; alio om-

gevallen woningen zijn naar den Westkant uit gevallen;

sommige woningen liggen in bun gehecl onderste boven.

Aardschokken waargenomen 8 U 30'» 's morgens 1 schok.

op den 30sten Juli. 10u3tim „ 1 „

*s morgens 3 hevigo schokken. l
u uainiddag 1 „

1 schok. i l
u50m „ 1 »



Op den l
s,en Augustus.

111 voormiddag 1 schok.

>p den :U sl

morgens ] schuk.

hcviirr

4" 's

- H . k

norgens

voormiddag

.-huk

voormiddag 2 schokken.

's avonds I schok. 9 n 15m „ 1 ,,

1 hevige schok. 6u43m vooravond 1

De duur dezer schokken was geniiddeld l
1

2 secondcn.

Al de waargenomen schokken gingen gepaard met ontler-

aardsch gerommel en voorafgegaan door een zacht. duidelijk

waarneembaar trillen van den grond. Deze trillingen werden

<>ok waarirenomen zonder dat zij gevolgd werden door schokken.

Gedurende den ;i<r
t,; " en :$l

su'"
-luli was "t bladstil. Ueen

windje werd waargenomen. Eerst op den l
ste " Augustus

kwam de gewone wind in den middag weer opzetten.

De hemel was steeds onbewolkt, In den avond van den

31 sten Juli op den l steu Augustus heeft hot een weinig geregend
en op den avond van 1 op 2 Augustus viel een tlink - bui.

And ere nar uihnw-«b;j n-> 1- n werden niet waargenomen."

Volgens ol tvangen bericht werden in 1907 geen aardbevingen

waargenomen in de v.d^ende distrikr«-n.

AtoKBUNG

Residkn-tik.

BlLAND.

Tangerang.

Edam.

Bantarkalong

MangoenredjiJ

Radjagaloeh

Batavia.

I'reanger-Regentsehappen.

Cheribon.

Java.

Edam.

Java.
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IVkaloniran.

Pemalang.

Batang.

Kadjen.

Semarang.

Pari.

Pounvodadi.

Bodja.

Djocwana.

Karimondjawa

Padanii'an.

Hudjono^ori).

Baweao.

Soerabaja.

sidajoe.

Sapoedi.

Kraksaan.

Besocki.

Wonosari.

\\\>iiuim
-

i.

Madioen.

I'ramlnjn.



Kedoe.

Padangsche Benedenlanden.

1'adangsebe Bovenlamk'ii

loeara Loeboek.

Pajokoemboch.

Bangkinang.

Sidjoendjocng.

Sawahloento.

Loeboekpakam.
! Oostkust van Suniat

Karimon. Rio iw on onderh.

Moearotembesi. Djambi.

Tocngkal.

Bengkajang.

rot'tuessibuu.



Kota Baroo.

Bandjermasin.

Martapoera.

Tanah Laut.

Boentoek.

Kocalakapoeas.

Marabahan.

Bergregentschappe

Bikcroe.

Kadjang.

Alor.

TOM OH ON.

Door den heer A. LoiBURCr, directeur der school voor

dochters van inlandsche hoofden te Tomohon, worden aldaar

sedert November 1895 meteorologische waarnemingen vcrri.-lit.

terwiil gelijktiidig aauteekeuing wordt gehouden van voelbare

aardbevingen en andere opgenierkte vulkanische verschijnselen.

In verband met do bewerking der gciioemdc lneteuroluirische

waarnemingen, waarvan de restilraTen in dir riidschiirr ziin

• •pgeiiomen. is «»...k een staristiek van de te Tomohon geno-

I
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turtle aardbevingen opgemaakt, loopende over her rijdvak

November 1895— October 1907.

De verdeeling van het aantal bevingen over maand en

jaar was als volgt:

(rieliting ongenocmd).

Xauf hunne intensiteit zijn de bewe
ken als volgt:



De richting tier horizontale aardbevinge

O—YV
7A)-S\}

richting ongenoen

van den dag we I'd -.•\..ud.-!i

voorni. nam. o E 3
0- (3 6-12 12-6 6 12 i

Horizontaal.

Yertikaal.

Gemengd.
Onbepaald.

Aantal.

5 4
16 20
1 2

24 31

2 8

24 2d

3 1 1 !s

Wat aangaar de ranirs<-hikkinir volgens de intensireir valt <»p

opgvgeven. wel uirsluitend tor de lichte gerekend zullen nioeten

w onion, daarstorke of vrij sterke srhokkeu zi<-h naTuuilijk l.«rer

aankondigen. In de veronderstelling echter. dat er toch nog

enkele sterkere stooten onder begrepen zijn. zon men kunnen

zeggen, dat op 1 sterke zich ongeveer 3 vrij sterke en 10

lichte bodenibewegingvn In-hhrn voorgedaan. waarbij dan —
hoewel dit niet werd vermeld— .,sterke" wel in den zin van

,,zecr goed voelbare", .,vrij sterke" als ..goed voelbare" en

..lichte" als „nog juist voelbare*' moot genomcn worden.

De indeeling naar de richting toont geen bepaalde voorliefde

voor eenige korapasstreek aan; hot aantal horizontale hcvingen

is hiertoe trouwens ook Avel wat tc Bering.

De groepeering naar tijdsorde geeft voor de daguren 61.

voor de nachturen .">:{ gevallen aan: daar natuiirlijk gedu-

rende den nacht vcle schokken ongemerkt zullen vuorbijgaan.

zoolang men er althans niet door outwaakt. is hier al evenmin

aan eenige voorkeur voor een bepaald rijdstip re denken.
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Z!^ 1

.

1 II

Mnisu'lo. (Vh-br's

Mrni.do.V«'lYl>.->

Ti.pan'odi.Miis.

i; >:•>» Um

LT.ttL

K.T.Bdl.
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l aard der beweging.

± 60

0—W. Matig golvende beweging.

Vrij hevig.

+ 60

5

N-Z. Vrij hevig.

Zwak.
Trillend.

60

W-6. Vrij hevig.

Vrij hcvige schok.

Trillend.

±60 N—Z.

NO-ZW.'
Lichte vertikale schok.

Zwak.

3
" "Z-N.*"'

Matig.

enkclc T.uuelijk stcrke schok.

"30
Yertikaal.

Zwak.

Lichte schok.

30

V

O-W.

6— \V."

Lichte trillingen.

Tamelijk.

Laiiuduri^' beweging.

Lichte gchokken.

n NW-ZO.
0—W.

Twee schokken, niet hevig.

Vrij hevigt." sehokken.

1 iiiiii-nianlsch geromniel.

'e Lintido op 5 pud atstand v

leleh werden geluidverschijnselei

genomen.



A B
Residentie of

Bene itim. Wa
^aa™!

nS

Breed te.

Lengte

Grw.

Gouvernement §

en Eiland. Q

Uur.

Locale;

tijd.

an !'.«
graaf

en aard der beweging.

Februari 1907 (vervolg).

Kontroleur. Pasar Tais. +.1 Z. 102.5 Benkoelen, Su- 26 22" 0"' + 17

Kontroleur. Bintoelian. 4.8 Z.

100.2

103.3

Pad. Beneden-
huulen, Pageh-

eilanden.

Benkoelen, Su-

26 22" 10»

26
J

22" 30"' J
U***** Poeloe Pandan. 0.9 Z. 100.1 Suinatra's West- 27 5«45m + 26 1

mrt 1907.

Taloe.

Groenoengsitoli

Ass.-Reaident.

Kontroleur.

Postkouder.

Kontroleur.

-\>-.-lit'silj, lit.

4.8 Z. 103.3

4.1 Z.

1.8 N.
0.2 N.

102.5

97.6

99.9

7.9 Z.

8.0 Z.

97.6

in. 5

7.8 Z.

7*.9 z!

5.7 Z.

0.9 Z.

110.3

100.7

7.6 Z.

2.1 N.
l

ll:l

0.9 N.

2.1 N. 9S.9

Menado, Celebes

1 19" 0m + 13

1

17" 40""

o* 35™

+ 17

4- 36

+ 27

3

3

3u 40«
15" 30'"

15u I5m

l 6u 0"'

16* 28
m

4- 36
—80

•

16*40"
17" 30™

—20
— 19

— 105

5 0"40m • 2 V

• 8" 0™

8
U 22"

—18

7

7

2" 45"
20* 29m 4- SI

O—W. Zwskke sehokken.

fNW-OZO. LicUte schok. _-. romuiel.

5 liclite sehokken.

lamely k sterk.

kalkdeelen der ]



Berichtgever. Waarnemings-

Kontroleur

Civ. freza»hel>ber

Kontroleur

E. A.Officiervan

Gezondlieid.
-

Civ. gezaghebber

A. Limburg.
bvonrroleur.

H. A. Engelken.

Ass.-Besident.

Lichtopzichter.

Kontroleur.

Goenoengsitoli.

Todjo.

Goenoengsitoli.

Kotabaroe II.

Tombatoe.
Tomobon.

M. llitdo. I'elehe

Pad. Beneden-

Xoord-I'au'ch.

Tapanoeli, Nias.

Menado, Celebes 14

Tapanoeli, Nias.

Ambon, Ambon.
Menado, Celebes

Batavia, Java.

Bantam, Java.

Pad. beneden-

14« 30m + 36

17ul5m —56
l 4u 45m + 36

4u 7m —73

3" 10m -7L
3" 30m
3U 50» —73
5
U 50m —71

6U 0m —55
6"30m

~~71

21" 55™
23u V5m

7U 15m — 19

7* 26m —22

7"30m — 19

21* 25m + 2

2Lu35m 4- 3

4- 3
21-38™ + 4

21045m
22° 10m
4«58m + "

_73 2U 39"»»- vri
i laQS

NO—ZW.

Yertikaal.

ZW— N().

scbokken.

lichte scbokke
Zwakke schok.

•'rij lievig.

icbte scbol

Flink.

Trillend.

4 licbte schokken.

Flink.

Hevig.

Trillend.

Vrij sterke scbok.

Verscheidene licbte scbokken.

melde flink O—W.
:n kraakten en banglampen bewogen.

Huizen kraakten, hanglampen schomniel-

Vrij hevige scbok gevolgd door

Verscheidene lichte scbokken.

Zeer zwak.

Twee licbte scbokken.

2 scbokken, le licht, 2e vrij b
j-dsch gerommel, rammelen



Beriehtgever. Waarneroings-

Maart 1907 (vervolg).

Kontrolcur. I Balai Salas

Baros.

Menado, Celebes S

April 1907.

: - -

Karangan.

Bendo.

Sawo.

7.4 Z.

7.7 /, 1 1 1.3

112.4

112.6

S.2 Z.

7.1 Z. \ui

7.9 Z. 111.8

7.7 Z. 112.1

7-t Z. 111.*

8.3 Z. 121.1

I *i:*z
—IS
—19

5 2ul 5m —22

5

5

5

2" 30"

2u4 5m

—20
—19
—2 1

5 2" 50"' —82

5

5

2" 55m —22

5

7 20" 3<£

^-19
— 7L

2« 0-
R

8 18" 55m "

8 20»10™ „

Vrij sterk.

Lichte schokken.

ZW—NO. Schok.

ZO—NW. Liclite schokken.

vertikaal 2 schokken, vrij hevig.

4 a 5 schokken.

Horizontaal.

ZW—NO. Licht.

Matig.

0—w. Vijf schokken.

vertikaal Tanielijk hevig.

NW—ZO. Dne schokken.

0—w. Zwak.
NW—ZO. Korte schok, vrij sterk

W-O. Lichte schok.

i De woning kraakte, lampen 1

;
Oerommel.

Hniitrlaiiiprn bleven zondei



April 1907 (vervo s).

Posthouder. 8.3 Z. 124.4 ITimo 3u Qm -71

:

derb.., A lor.

L0

11

11

9u 10m
ll«54m
16* 1

9*

Gewestelijk Ternate. 0.8 N. 127.4 Ternate en On-
derh., Ternate.

[:> 6u20- -83

Kontroleur. Pangkadjene. 4,9 Z. 119.5 Celebes en On-
derh., Celebes.

17 —51

Ass.-llesident. Makasser. 5.1 Z. 119.4 17 18" 25™

Kontroleur. Maros. 5.0 Z. 119.5 17

Civ. gezaghebber "W atampone. 4.5 Z. 120.3 17 18" 30™ — 55

Pampanoea. 4.3 Z. 120.2 17 —54

Kontroleur. Takalar. 5.5 Z. 119.4 L7 —51
Lho Nga. 5.4 N. 95.3 Atjeh, Sumatra. 17 23* 5™

l.ifhtopzicliUT. Java's le punt. Bantam, Java.

Kontroleur. Toeal. 5.0 Z. 132.7 Ambon, Klein-

Kei.

25 7
u o- —104

Ass.-Residmt. 8.5 Z. 140.4 Zuid-Nieuw-
Guinea,

Nieuw-Guinea.

25 8» 40™ —135

Elat. 5.7 Z. 133.0 Ambon, Groot

Kei.

8« 15™ —105

Ass.-Resident. Patjitan. 8.2 Z. 111.1 Madioen, Java. 26 22* 30™ —18

Karangan. 8.0 Z. 111.5 S6 23* 0™ —19

J. A. van Balen. Windesi. 2.4 Z 134.3 Ternate en On- 2> u 5m —111
derh., N.-Guinea|

vrrschijiiselei

o—w.

NO—Z\V.

Hanglampen bev

Eenige snel achter elkaar volg. ink- s.-hok-

ken. Daama rt si _ " : • ralf ^hi.k.ki i

vermoedelijke richting O—W.
Dak en zoldering kraaku-n: hanu'lamprii

bewogen zich.



plaats. Breedte.

Meniitlo, ('t'l.'l).s

en aanl <ler beweging.

een rondgaande tViu



Residentie of

Gonvernement

aard der beweging.

Mei 1907 (vervolg).

Mokko-wokko.

gbebberl Moearatewe.

ir. Tandjoengselor.

hebber Tolitoli.

z

105.9

105.3

101.

1

., / U,0

Ml 117.1

2.8 N. 117.3

fc<L9S 1U

7.2 Z.

120.1

107.

6

2.8 N. 117.3

L.O V 120.9

0u 1
m

0u 5m

22" 0»

19u30«»

*„ 5-

I9« 45m

20" 13'"?

I<)»30"»

19«"45™

19* 50m

4u53m

u Qm

23« 55m

jSlingeren van lampen, deuren, enz. Enkele

Kerst toenemend, daarna a

kruken van

deuren. slingeren van la

( Ink to 'I'aiwi



Residentie of

:dtc.| ^ I

<i0nVerne»,ent
| |

! Grw .
I

en Eiland.
|

O
'

I N.| 98.9 I Tupatioeli, Su- I I

Bintoel.au.

! Tais.

Kmtorlmu.

Menado, (iroot,
;

/, I31.« Celebes i

Intensiteit

en aard der beweging.



Resident of

j Uur. van B„.
(Tonvernement S

^ (M

enEiland. | ^il

Tembarak.
Toelakan.

Somoroto.

Menado, Olebe,-

Tapanoeli, Su-

».3 Atjeh, I', Wek



c D E

Richting.
Intcnsiteit

Bijkomendc vcrsohijasclcn

B„ aanl do. bcc§ ing.
opmerkingen.



Ii.-i.U-urir nf

lntensitcit

aid der beweging.

Juni 1007 (ver

lamhuit H. Iboe. 2« 80m

iimbnrg. Toinohon. 1.3 N. 1 24.8 I Menado, Celebes i

l.ii ttadiocn, Java.



Residentic of
Lenfrte

Seis

Beri«'litt?ever. "VVaarneinings-

,,,h,
005 ' Gouvernement g

Uur. van B«-
«i

Unv. en Eiland. p tyd.

Hi„u,,» Baft

Koutrolfur.
I
Frenggak-k.

iS0« -21

i45» —22



Bijkomende verschijn9elei

MrlKulo, C-lrlir^:;

en aanl der beweging.

3 hevige schokkei

Onderaardsch geroran

Be grond was tot 2 Aug. steeds in be

"

g. Trillingen en M I

mel werden voortdu

Tijdsopgave is niet geheel juis

"lokken volgden om: iu

Oloe :

buis kwaui

kraakte.

Naschokken volgdeu mu 3<» 10'

s" 37 ra v.'m—

6

U 30m—

7

U
£

en 10* 32™ n/m.



Residentie of

Gouvernement

Augustus 1907.

. gezaghebber

Posthouder.

J. A. van Balen.

Posthouder.

'IVrnatL-

ttanka en O.,

Banka.

Menado, Talaud

Eilanden.

2 NO—ZW. rolgden om: 10" 32m v

Naschokkrn volgdeu oui: 4«—7« 57

8u 20™-9« 15"' v/m en 6" 43™ i

NWhokkei. om: S» 57™ en 23* 53™

Onderaardsch gerommel.

As».-ll''siiU'iit.

W. Spieke

Selong.

Java's l e puni

-

Tjiandjoer.

8.7 Z. 116.3

6.1 Z

116.6

105.2

105.9

6.8 Z.

8.5 Z. 117.4

2.8 Z. 100.2

7.2 Z. 107.6

1 20" 1» —39

3

17" 53«> + 3

6

21" -J-.""

—43

7 3" 45™ h 86

11

25

ilu47™
21" 30™

H.T.Bdl

— 71

Licbte trilling.

Knal als van een zwak kanonscbot.

SO-ZW. Trillingen.

Niet s'terk.

N—Z."" schok.

Lichte schok.

Het planken mis kraakte overal.

0—w.

4 schokken,

omstreeks

schokken.

waarvau bet huis schudde,

uur gevolgd door 2 zwakke

Licbte schok.
die zicb reeds te bed bevoud,

. door de scbokkei



September

. Fakfak.

Ass.-Resident.

Kontroleur.

Posthouder.

Toeal.

Kalao Toa.

3.0 Z.

7.3 Z.

±1.6 Z.

4.5 Z.

5.6 Z.

7.4 Z.

6.8 Z.

8.6 Z.

Tornatc. Nieuw-

Guinea.

Preanger, Java.

Banda.

bon en O,
-

ebes en O
Kalao Toa

Bijkomende v

NO—ZW.

a. v. had de erupt ].• van

den nabij gele

Gevolgd door een vrij hevige

beweging gedurende 6 a I

waarbij de schilderijen aan

in beweging raakten.

ouistreeks 9

Onmiddellijk (

opsteeg en naar



Noorfhv;!. 'liter. I 5.1 Z. lOG.e

>ta-Agoeng. I 5.5 Z.

Paleinbang. 3.0 Z.

Telok-Betong. ! 5

Menado, Celebes

Bantam',' Java. I

4u<i5m
4u30m
5" 30m

—73
1

+ '2

Batavia, Noord- 4 6" 10m + 1

Benkoelen,

Sumatra.

Palembang,
Sumatra.

Benkoelen, \

13u 0m

17" 40m

17«12m

l7 u 30m

+ 16

+ 13

+ 11

Palembang, 4 J I!

Lampongsche
distrikten,

4 17" 50m 4- 8

Palembang,

Lampongsche
distrikten,

4

17«35»>

+ 7

+ 5

-

J

L7» 30»-

17 u 35m M.T.Bai.

isr

NW—ZO.

Intensiteit

en aard der beweging.

Krachtig.

STrjj sterke schok.

gouv t3
. trebouwen, vertoonden seheuren

in demuren. Eenonderaardscliserominel

ging de aardbeving vooraf.

De 2e schok deed de flink doortimmerde

houten kontroleursw-oning
I
met cemen-

ten vloer) kraken, terwijl de hanglampen

_ - iogerden.

Voliien- inlanders kwamen v_. u midder-

i,ai ht i.>>_ . k. i< schokken '

langeren duur.

17'-"' S:>



October 1907 ivcrvolgi.

Banjoeasin.

Tjilegon.

Menggala.

Rota Agoeug.

6.4 Z. 105.9

1.5 Z.-

3.4 Z.

103.5-

106.0

6.0 Z.

6.2 Z.

106.1

106.8

L04.6

4.5 Z. 102.9

4.8 Z.

5.2 Z.

103.3

103.9

4.5 7, 10, .3

Palembang,

.Bosscha! Malabar.

5.5 Z. 104.6

7.2 Z.| 107.6

17*30™

18u 0'"

17«35™41'

Lichte schokken.

Zachte schommcling.

Twee schokken, l e zwak, 2e vrij

sterk.

Vrij lievige schokken.

i schokken.

sterk.

sterke sckok.

W—O.

OZO— VYNW.

Liclite scliok.

Liclite, langdurige schok.



Berichtgever.

A

Waarneuungs-

plaats. keedte.

Lengte
Residentie of

Gouvernement

B

Uur. L^TJfl-

1

| 1 Locale tavia.
\

=£S=

C

Ricnting.

D E

Bpomende verschrjnselen

opmerkingen.

Oc

an Beinmelen.

ontroleur.

tober 1907 (ve

Patjet.

Kroe.

Saudaran

Agoeng.

rvolg).

2.1 Z.

+ 2.0Z.

6.8 Z.

7.2 Z.

5.2 Z.

2.8 Z

5.7 Z

7.2 Z

s.o z

8.2 Z

5.2 Z

L<

1

107.1

101.5

~l 16.3

103.9

107.2

107.6

103.9

129.5

107.6

111.7

112.7

103.9

1

1

Preanger, Java.

Benkoelen,

Bali en Lombok,

Benkoelen,

Preanger Beg.,

Preanger, Java.

Benkoelen,

Sumatra.

Auiboina en O.

Groot Kei

Preanger, Java

Kediri, Java.

Pasoeroean, Jav

Benkoelen,

Banjoemas,Jav;

11

U>

15

LG

18

IS

18

I

21

24

24

.30

15 u o*.

16* 45m

22« 20™
20" 45"'

8u'i5'»

13" 43-"

13*47™

13« 23™
2u 0™

3u37m

7"' 2 5"'

7
u 33m

3» L5»

16u ™

'.I.bl.

—105

I.T.W

—24

+ 11

—13

8»30-^

B

1

Vertikaal.

'

licht.

Liclite horizontal schok.

Horizontaal, licht.

2 vrij hevige schokken.

Voorafgegaan door onderaardsch gerommel.

Om 22° 30m werd nog een lichte korte

Voorafgegaan door onderaardsch ge-

Vooraf ging een onderaardsch gerommel.

Onderaardsch gerommel ging vooraf.

"
Pw»ja.

Lichte schok.

Lichtc horizontale schok.

Yrij sterke schok.
Yss.-Kesident.

Malabar.

Kroe.

Elat.

i Malabar.

Trenggalek.

Toeren.

Kroe.

N—Z.

Onderaardsch gerommel ging voorat.

k. A. K. Bosscha

kontroleur.

3

* Lichte horizontale schok.

4 sterke horizontale schokken.

2 vrij sterke horizontale schokken.

\ rij knx'htige schok.

Tamelijk.

Vrij sterk.

2 snel op elkaar volgende, zwakke

Onderaardsch gerommel ging vooraf.

"tv.gezagln'blu'

Posthouder.

K. A.K.Bossch

"z-N." "

6—w.'

Z~N.

Larnpen en andcre haogende voonvcrpen

1



November 1907.

Kontroleur. Patjitan.

kontro],„r. Patjitan.

Soekapoera.

Djember.

Kambipoedji.

5.7 Z.

5.2 /..

Goenoengsitol

gbebber ltondeng.

Madioen, Java.

\tjeh, Sumatra.

Madioen, Java.

8

Kediri, Java.

Pasoeroean, Java \l

Besoeki, Java.

10

Amboina en 0.,

Groot Kei.

Benkoelen,

Sumatra.

15

Tapauoeli, Xius. 20

Atjeb, Sumatra.

Tapanoeli,

Sumatra.

20
20

Atjeb, Web. H

Atjeb, Sumatra

Intensiteit

t aard der beweging.

Zwakke scbokken.

Schok.

Licbte scbok.

Licht geraas.

schokken, tijdsverlo

wee opeenvolgende s(

lang aanboudend.

ampen bewogen.

Glazen ramen trilden.

lichte scbok.

Korte, lichte, vertikale trilling.

3 grootere en verscbeidene klei-

nere onregelmatige schokken.

Vrij sterk.

Horizontaal, zwak golvend.

Onderaardsch gerommel ging den

uit hout opgetrokkvn ireboun-.

irin waarnemer zich bevond.

Hanglampen schudden juist even waar-

Gevolgd door scbok

schokken vooraf.

1



November 1907 (vervolg).

Civ. gezaghebber Sabang. 5.9 N. 95.3 Atjeh,
20 I NO—ZW.

Kontroleur.

v.-rschijnselen

opmerkingen.

ichte schok, ± I

rkere schokken,± I

NO—ZW.
L ll" o%
12" 25™, een vrij zware schok, 15 „,

NO—ZW.
14u m

, een lichte schok, +10,,
: 22

u m
, eenigo zoer li.

itwijtelaf'htig\

10u ra
, eenige lichte schokken.

weiring van lampen en verschuiven

Te 2" 55'" en o u 10™- gevolgd door min-

der aterke schokken van ± 13 en 12

sec. in richting 0—W.
Tnsschen 2 U 15™ en 5 u \verden verscheidene

schokken gevoeld, waarvan enkele hevig.

I



November 1907 (vervolg).

Kontroleur. koeta-Radja. 5.5 N. Atjeh, Sum 28?

22.

2ul 5m

Posthouder. Ekt.

\ ersehilli-ndt

5.7 Z.

7.9 N.

133.0

Groot

Pasoeroean

I 0.

30

15*20™

Malabar.

Mokko-mokko.
7.2 Z. 1

2.4 Z.

korintji. + 2.0Z.

Tais. 4.1 Z.

Moeara Tebo. 1.5 Z.

Soeroelangoen. 2.3 Z.

Hums. 4.5 Z.

Moeara Tarn-

besi.

Setiris.

BajoeugLentjir

1.7 Z.

1.5 Z.

2.2 Z.

Benkoelen,

Sumatra.

Djambi,

Benkoelen,

Sumatra.

5

19° 14™

l««30m
LT.Bal

19«45°

5 19*20- -f 21

5 19» 30- + 17

5 'savonds

5

5

19" 35™

f 15

5

5

19« 30™

4- 12

+ H

— 197 —

Duur.

C

Richting.

D

Intensiteit

en aard der beweging.

Bijkomende verschijnselen

J

Dc hangklok stond stil, terwijl vcrscliil-

lende kleine voorwerpen omvielen. Een

dreunend geluid werd vernomen.

Voorts werden nog waargenomen:
3" 10™ schok 15 sec. Z—N.
6" 8™ „ 15 „

12" 80- „ jn m ^..^

kortere en langere tusschenpoozen kleine

sehokken gevceld.

2 Z—N. \ rij licviire *chok.

20"

5

Horizontaal.

Vrij lange, hevige schok.

Vrij hevig.

Twee sehokken, tijd onbekend.

2

o—w.

W— ().

Vijf vrij hevure, horizoutale

sehokken.

Hevige schok.

LicUte schok.

Zwakke schok.

Lamrduriire golving.

Het gebouw schudde.

Hanglampen slingerden: huis en kasten

trilden.



Gouverneinent

en Eiland.

December 1907 (vervolg).

Kontroleur. I BajoengLentjir.j 2.2 Z. 103.9

Pak'iubitnir.

;

Poeloe Nangka.
Moeara Boengo.

!
Moeara Tambesi

Palembang.

|
Moeara BoengoJ

Bangko.

Tandjong Sakti.

Sumatra.

Djawbi,

Palembang,

Benkoelen,

Sumatra

I9"30m
|

+ 111

6

111- i.v»

20" m + 17

5

5

20u 15""

20* 30" + u|

• 20» 0" + 12
i

\l .If-

6

6

6

6

2u 30m I.T.ML

6

3u »

+ n

I SM0" 4. 15

6 8-1S- + 14

Bijkomende vers. hijn-. -K-n

opmerkingen.

7. La^donge golvmg.

2

zw—NO. Lichte schok.

1 w—O. 5 sterke schok ken.

Schok.

Zwakke schok.

w -0. Lichte schok.

!
\ rij -n>rke schok.

Hanglampen slingerden; hot huis,

steenen neutcn oiiuwc.t 2 mct.rboi

den grond sta;tndr. trildc. Trillin \

Het huis kraakte, de



Bijkomende verschijuselen

Berichtgever.
; Waarnemings-

December 1907 (vervolg).

j

Moeara Enim.
j

3.7 Z,

Lematang Oeloe 3.2 Z.

.Bosscha Malabar,

ennissen, Tandjong Sa1

103.8 |Palenibang,

107.6
j

Preanger,

102.5 Benkoelen

Ass.-Resident.
i
Menes.

j 6.4 Z. 10.").*) ' „

-. .lava's 1«- punt. C.7 Z. 10.").

2

„

Civ.gezaghebber Laboean. Soem- 8.5 Z. 117.1 Celebes en O

Liektopzicbter. Oedjoeng
j

1.0 Z. 100.1 Sumatra's Wesi

Soengei Brainei. kust, Sumatra
Posthouder. j Iliwakki. ; 7.9 Z. 126.4 ,

Ainboina,Wettt

Kontroleur.
j
Tjikalong.

j 6.7 Z. 107.3 L'reauger, Java

:
Tondano. ! 1.3 N. 1:24.9 Menado, Celeb

..
I

Palcleh.
j

1.1 X. 122.0

* 0- + n

3u20»
3U 30m

+
!

£!£
M.T.Bat.

8« S5- M.T.Bat.

8«45« + 17

2 u 25m + 14

l.",u 59'" Z?8

12M5"1

21- m

23M 5-

M.T.Bat.

—43

^i?
l,T.Bat.

— Ill

5 NNW—ZZO. Sterk. He, hu,< kraak.c.

2

2

Z—

N

T
.

Sterke schok.

90 Zwak.
Yoortdurend kleine maar elkaar

regelmatig volgende schokkeu.

Licht.

Zwak.

Sterke schok.

lichte schoken waar

...

Vertikaal (?).

2 N—Z. 2 lichte schokken.
Kor, na elkaar.

"

ZO—XYY.
W—0.
NO—Z\V.

vv—0.
O—w.

\ rij lievige schok.

Lichte schok.

2 lichte horizontale schokken.

ruisch.

I

ZO—NW.
N-Z.

2 schokken vlak ua elkaar. Schudden der kamerde

* Z—X. 2 vrij hevige schokken. Kammelen van deuren en

3 0—w. Lichte schok.

_J|_
^

,

°-

Eenige vrij sterke schokken.
^deraard^ge^^^

!

ra werden nog twee



MODDERWEELEN op TIMOR

Door den Wd. Resident van Timor en Onderhoorigheden,

den Heer J. L. Engel, werden op zijn reis door de onder-

aMeeling Beloe in October 1907, op een afstand van ongeveer

21 paal ten Zuiden van Atapoepoe, de volgende gegevens

omtrent modderwellen verzameld.

Op een zachte glooiing verreea een heuveltop van 1 M.

hoogte, waarvan de hellingen met platte grijze steentjes bedekt

waren. Op den top bevond zich een leege krater van 60 c.M.

diepte, terwijl aan den voet uit eenige wellen grijze koude

modder opborrelde. Het geheel bestond uit verharde modder.

Op eenigen at'stand bevonden zich nog een groote werkende

modderwel en twee vulkaanvormige kegeltjes van 1 M.

hoogte. Van een dezer laatste was blijkbaar de top afge-

broken; deze bevatte zout water, uit den top van den andere

vloeide nog modder.

Volgens mededeeling van den Radja van het landschap

hebben in iedeivn westmoosson bij zware regens uitbarstimren

plaats, waarbij met luide knalk'ii als van geweerschoten de

modder een paar boomshoogten in de lucht wordt geworpen

en tevens damp zichtbaar wordt.

De geheele plek wordt door den Beloenees .,We-bebotok"

(we = water, bebotok = knappend geluid) genoemd. Het

terrein ligt 250 -300 M. boven den zeespiegel.



Meteorologische Waarnemingen

ZUID=NIEUW-GUINEA=EXPEDITIE

l)c onderzoekingsreiziger tracht zoover niogelijk iu het

Sl&ekcnde land door te dringen en houdt zich nergens langer

op dan voor zijn doel noodzakelijk is. Daarentegen moeten

meteorologische waarnemingen, eenmaal in eon der bivaks

aangevangea, zoolang mogelijk worden voortgezet en neemt

met de lengte der reeks ook de waarde daarvan toe. Deze

twee zaken staan dus scherp tegenover elkaar. en het is ten

voile begrijpelijk dat, waar weerkundige observation geen

onmiddellijk voordeel opleveren, zij worden opgeofferd aan

meer voor de hand liggende belangen. Dat nochtans die

waarnemingen steeds op de werklijst eener expeditie staan

aangeteekend heeft alleen ten doel ora. nu men eenmaal

zoover is, zooveel mogelijk gegevens te verzamelen, die.

gecombineerd met gelijksoortige reeksen van voorgangers of

nakomers, wellicht tot bruikbare resultaten kunnen leiden.

Bij de beoordeeling der uitkomsten dezer werkzaamheden

mag dit niet nit het oog worden verloren.

Ook gedurende deze expeditie had een der leden daarvan.

n.l. de Heer J. W. van Xouhojs. gezagvoerder der Gouver-

nements Marine, zich tot het doen van meteorologische

waarnemingen bereid verklaard en het zijn de resultaten.

uit diens serien afgeleid, welke hieronder volgen.

.*) Bewerkt op verzoek van Kapt. J. W. WAX NoCBUWS, in opdracht

van Dr. W v.x Rkmh b*t Observatormm te



Waargenomen werd:

an 17 Juni tot 19 Juli in het Bivak Sabang, liggende

°46'30" Z.B. en 138°47'30" O.L.

van 23 Juli tot 23 September in het Bivak Alkmaar, gelegen op

4°40'10" Z.B. en 138°43'30" O.L.

van 19 Juli tot 22 Juli in het Geitenkamp,

terwijl eindelijk, gedurende de geheele expeditie, dat is van

4 Mei tot 22 October, ook aan boord van het bivakschip

„Zwaluw'\ verankerd liggende in de Xoordrivier bij Bivak-

eiland op 5°0'30" Z.B. en 138°39'3" O.L., weerkundige

lijsten zijn bijgehouden.

Barometerwaarnemingen.
Hiervoor werden gebruikt:

l e
. Kwikbarometer Olland N°. 353, waarvoor bij vergelijking

met den standaardbarometer van het Observatorium te Batavia

de volgende correcties werden gevonden:

bij aanwijzing 761 m.m. —0.16 m.m.

766 „ 0.36 ,.

gemiddeld 0.10 m.m.

Dit instrument Week in het volgen van de variaties der

luchtdrukking wat traag te zijn. Eenige inalen kwam het

voor, dat aflezingen van den aangehechten thermometer ont-

braken; in die gevallen is bij de berekening der luchtdrukking

gebruik gemaakt van de gemiddelde maandelijksche tempera-

tuur voor het bewuste uur.

2e
. Een Richard-barograaf van het bekend type met

wekelijks omwentelenden cylinder. Het uurwerk Hep zeer

goed, zoodat sprongen in de registratie door gelijkzetten niet

voorkwamen. De pen werd twee malen versteld: op 17 Juni
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naar aanwijzing van den hypsometer, en op 23 Juli. na

vergelijking met den kwikbarometer, met welke feiten bij de

aflezing rekening is gehouden. De barograaf bleef bijna

voortdurend in de onmiddellijke nabijheid van den kwikban.-

meter, zoodat voldoende gegevens tot onderlinge vergelijking

beschikbaar waren. Eerstgenoemd instrument bleek daarbij

uiet bijzonder standvastig van correctie te wezen; zoo werden

bijv. de volgende fouten gevonden:

13 Mei —5.3 nun.

14 „ —5.9 „

15 „ —7.5 „

16 „ —5.4 „

17 „ —5.1 ..

18 „ —5.5 „

19 „ —5.7 „ enz.

Dientengevolge is voor iederen dag afzonderlijk de correctie

bepaald, welke vervolgens op de tweeuurlijksche aflezing der

barogrammen werd toegepast, Nochtans gaven de uurge-

middelden bij vergelijking met die van den kwikbarometer

nu en dan kleine verschillen: gedeeltelijk veroorzaakt door

het misschien van uur tot uur veranderen der correctie, een

omstandigheid, niet verder na te gaan.

Kon door het ontbreken der kwikbarometeraflezingen de

he verbetering van den barograaf niet worden

bepaald, dan werd zij zoodanig gekozen, dat die der voor-

gaande en volgende dagen geleidelijk in elkaar overgingen.

Vermits echter eerstgenoemde invloed niet groot meer kon

zijn, was het mogelijk dit gevoeligheidsverschil te bepalen

uit de gemiddelde aanwijzingen op 9a v/m en 4U n m. d.w.z.

de uren van de voornaamste dagelijksche maxima en minima.

Deze verschillen waren:

a/b Zwaluw, kwikbarometer-barogi'aat. —0.1 «'.i

Sabang. „ ••
~°- 1 ^"• 1

Alkmaar, „ „ ,J - ,J-°

a/b Zwaluw, .. »
"^01 ''•-

gemiddeld. . .
--0.1 (XOfi
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De slingeringen van den barograaf waren alzoo iets grooter

•Ian die van den kwikbarometer, die dan ook bij de verge-

lijking te Batavia — gelijk boven gezegd— een weinig traag

is bevonden.

3 e
. Een scheepsanero'ide. voor de expeditie gedurende 25

dagen, daarna gedurende 1 dag met Olland 353 vergeleken.

Mei (25 waarnemingen) —1.7 nun.

October (1 waarneming) —2.0 „

zoodat als geniiddelde werd aangenomen —1.8 m.m.

Met dit instrument hadden uitsluitend aan boord waarne-

mingen plaats.

4e
. Een reisaneroide X°. 5109, eveneens voor en na den

tocht met Olland 353 vergeleken. Als fouten werden bevonden:

Mei (21 waarnemingen) 3.8 m.m.

October (26 „ ) —5.6 „

Volgens bij Kapt. van Xouhuljs ingewonnen in

L

:

werd hot instrument niet verzet, zoodat aan een sprong

werd gedacht, welke evenwel niet kon worden opgespoord.

Bij doorgezet onderzoek bleek de correctie te zijn:

l ste helft Mei (11 waarnemingen) 4.3m.m4A 10 mm
2de „ „ (10 „ ) 3.3 „ |

A^
' '

l ste „ October (13 „ )—4.6 „ j A }

2de „ .. (13 .. )—6.6 „ |

A^ "

hetgeen op een min of meer geleidelijke verandering wee-.

bedragende voor de periode 2 e helft Mei—

l

e helft October

'-
^ -— = —0.9 m.m. per halve maand.

In de veronderstelling dat dit werkelijk zoo was. werd

een reeks aflezingen van dit instrument ait net laatst van

Juni (Bivak Sabang) herleid en hieruit als gemiddelde ver-

kregen 757.7 m.m.

De barograaf gaf. 758.3 ..

Het verschil van 0.6 m.m. wijst op de vermoedelijke
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juistheid der meening. dat de font aan een geleidelijko veran-

dering is onderhevig geweest.

Gelukkig zijn met dezen onbetrouwbaren aneroid e slechta

weinig waarnemingen gedaan. Daar bovendien juist gedu-

rende die dagen aflezingen van den kwikbarometer faalden.

zoodat correctie-bepaliim' niet nmirelijk was. en vcruvlijkin^

met den barograaf— gelijkboven vernield eveneens niet absolnut

vertruiiu-baar— geen voldoend nauwkeurige ronfrule opk-verde.

zijn alle observation, met de reisaneroide X'\ 5109 vemYht.

zonder aarzelen verworpen.

Gelijk uit het voorgaande blijkt, is de Olland 353 voort-

durend als standaard instrument beschouwd. Alle barometer-

aflezingen, dus ook van den barograaf en don sehoepsaneroid»\

werden door vergelrjking met dien standaard herleid tot

0° C. Voor de hoogten boven het zeevlak zijn geen corree-

ties aangebracht. Daar de hoogten der verschillende bivata

intusschen slechts weinig uiteenliepen, zijn de dagelijksche

variation, gelijk in tabel 3 is op te merken, ook aagepoeg

gelijk. Bij het opmaken der harmonische formule zijn zij

daarom saamgevat. De middenstand X kon wegena dat

hoogteverschil' niet worden opgegeven. Voor elk bivak afzon-

derlijk zijn de middelwaarden echter te vinden in tabel 2.

Onderstaand vindt men deze harmonische formule voor de

Hnir nevens die. ireldendo voor B<ttnrto

•--odurend.. her overeonkoiustiir tijdvak. Hot irroore vei>.-hil

in amplitudo tusschen de halfdaagsehc slinirerimron op Xieuu

G-uinea en te Batavia, uit de waanuMiiingi-u der Xieuw-tininea-

Expodirie van 1«m»4 l**«»o aftreleid. h.*eft in de nieuwo i^ksen

blijkens de formulen geen bevestiging gevonden.

Harmonische formule voor de dagelijksche s.-h.munelin-r

van den barometerstand. (*)



Temperatuur.

Voor deze waarnemingen kon niet over een zelfregistree-

reud instrument beschikt worden, zoodat zij zich beperkten

tot het op verschillende uren van den dag aflezen der ther-

mometers. Die uren waren 9U voormiddag, 12" 's middags.

4U en 9U namiddag, waarbij in het Bivak Alkmaar nog 6« voor-

middag kwam.

Gebruikt werden:

aan den wal

:

een gewone thermometer (P. J. Kipp & Zonen, ongenuminerd),

correctie— l.°6 C.

"
gebruikt tot 8 Juli, toen beide

braken. De correcties waren onbe-

kend. doch volgens den Heer van

Nouhuijs zeer waarsehijnlijk niet

groot. De afiezingen zijn onge-

corrigeerd in de tabellen opge-

nomen.

(ongenuminerd), correctie + 0°.l C.

( n I n
- 00 '1 »

beide na 't breken der voorgaande

van boord ontboden en vanaf 25 Juli

gebruikt.

aan boord v/d Zwaluw:
i gewone thermometer (P. T. R. X°. 458) correctie — 0.°1 C.

maximum „ (ongenummerd) ,, -f-0.°l „

beide gebruikt tot 11 Juli en toen

naar den wal gezonden ter vervan-

ging der vroeger genoemde gebroken

instrumenten.
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miu

thermomete>'

j
correctie onbekend

beide in gebruik genomen op

3 Augustus. De waarnemingen

zijn in de tabellen eveneens onver-

beterd opgegeven. De correcties

waren naar meening van Kapt. van

Nouhuijs echter luttel.

Voor zoover zulks mogelijk was zijn alle temperaturen in

de tabellen verbeterd opgegeven. Waar zulks niet is kunnen

gesehieden, werd dit vermeld.

Betrekkelijke Vochtigheid.

Xaast een gewonen thermometer werd zoowel aan den wal

als aan boord nog een thermometer met natten bol afgelezen.

aan den wal: (P. J. Kipp&Zonen, ongenummerd),correctie— 1.°2,

., boord (Greiner N°. 17) ,, —0.°6.

Na net toepassen der correcties is op de nvhniikelijkt' wijzt'

de betrekkelijke vochtigheid berekend. Gelijk in een zwaar

beboschte omgeving te verwachten is, Week de lucht voortdu-

rend bijna met waterdamp verzadigd, hetgeen alleen op de

middaguren een weinig terugliep. Aan boord was de vochtig-

heid iets minder, maar toch nog altijd groot.

Aan de omstandigheid, dat de opstelling der instrumenten

in een zeer tijdelijk kamp niet onberispelijk kan zijn, is

vermoedelijk toe te schrijven dat enkele malen de natte

thermometer zelfs iets hooger wees dan die met drogen bol.

Door aan te nemen dat de lucht op die oogenblikken verzadigd

was (betr. vocht. = 100) is zeer zeker geen groote fout

begaan. Waarschijnlijk was het verschijnsel een gevolg van

Regenval.

Werd aan boord aanvankelijk waargenomen me

voudigen regenmeter van het bekende model der

Vereen., op 22 Juni werd dit werktuig echte

LXVIII
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gebracht om in de bivaks te dieDen; binnen enkele dagen

had men toen een zelfvervaardigde regenmeter gereed, waar-

mede aan boord de waarnemingen konden worden voortgezet,

De regenmeters werden afgetapt om 6U voormiddag,

12 u
's middags en 6U namiddag. In net Bivak Alkmaar zag

men zich echter van 27 Augustus tot 11 September genood-

zaakt de meting tot eenmaal daags te beperken, n.l. om
6 U voormiddag, waarmede in de tabellen rekening is gehouden.

Andere waarnemingen.
In de meteorologische maandlijsten werden nog aanteeke-

ningen gemaakt betreffende den bewolkingsgraad, de wolken-
soort, de helderheid der lucht, net voorkomen van mist en

nevel, wind etc. De expeditie heeft echter niet lang genoeg
geduurd om uit die dagelijksche opgaven een algemeen
overzicht der weersgesteldheid te kunnen opmaken, terwijl

zij voor een statistische behandeling niet geschikt waren.

Achtervolgende tabellen behoeven geen verdere verklaring.

Alleen zij nog opgemerkt, dat getallen, door haakjes omvat,

gemiddelden aangeven van reeksen, welke onderbroken wer-
den en zich over geen voile maand (of etmaal bij de dag-

gemiddelden) hebben uitgestrekt. Bij net opmaken der

algemeene uurgemiddelden is dit in het oog gehouden; de

gemiddelden zijn daarbij in rekening gebracht in verband
met het aantal observation, waaruit zij ontstonden.

P. Joh. SMITS.



TABELLEN.



DAGGEMIDDELDEX VAN DE LUCHTDRUKKIXG i.BAROGKAAF) 750 m.m. -f

ah Zwaluw. VAN WEELSKAMP. B1VAK SABANO.
aeite„kamp . BIVAK ALKMA A R. ab Zwaluw.

Mei. Mei. Juni. Juni. Juli.
Juli. Juli.

|
Augustus. September. October.

1 _ 9.1
._ 9.9

1

2 — — 10.3 — 9.5 -_ 70
3

4

~ ~ 9.5

9.4 -
9.4

8.6

9.1

- z 6.1

6.6 z (10.8)

6

7

8

9

10

(9.9)

9.6

8.7

9^6

M
9.0

8.7

— 8.6

(7.3)

z

9.7

8.7

9.1

8.3

E
! Z

6.9

7.5

6.8

6.0

5.6 z

9.9

11.2

9.5

9.6

8.9

11 9.7 7.7

12 9.9 — 7.5 (7.9)

9.0 8.4 (9.4)
6.5 6.6 9.2

14 8.0 __ 8.5 — 9.3 ___
6.8

KQ Q9
15

16

6.6

8.7

- (8.7)

(8.2)

8.5 - - 7.0 " 7.9

17

18

8.9

9.3

— ~ 8.2

7.8 6.9

- - 6.8 7.9 8.8

19

20
9.7

10.5

- ~ 9.5

9.7

(6.7)
(6.2)

6.7

- 6.3 8.4 8.7

21

22

23

24
25

11.9

10.0

9.5 z Z 9.4

9.4
z

6.8

(7.0)

(5.0)

6.9

7.3

(6.5)

8.6

9.5

10.4 _ _ 8.2
- _ 6.1 6.9

6.0

(7.5)

- (10.7)

26

27

10.7

10.2

11.3 z
8.5

9.6

9.8
z ~ 6.7 - 10.6

(11.1)

29 (11.2) (10.1) 1
9.0

~~ — -'.,

9.8 1
8.4

31 - 9.5
____==-j 5!2

-

Gem.
i

(9-6) 1 .8) .8) 16.7,
(6JS) (9.4)



TRGEAIIDDELDEX VAN DE LUCHTDRUKKING (BAhNMiRAAK)

T IJ 1) V A K. P L A A T S. 2v/m. 4. !0.

Middag

2n,J 4. 6- 8. 10.

M

acht

12.

' Gemid-

deld.

! Mei 29 Mei. a/b Zwaluw. 9.7 9.4 lOfl
-

10.9 9.7 : 8.3

:

7.8 8.6 9.7 ' 9.8 10.1 9.6

- 15 Juni. Van Weelskamp. 1
8.8 !

8.7 DJ ''.!«
9.9 8.9 7.5 | 7.3 8.0 9.0 9.5 9.3 8.8

9 M
-19 Juli. Hivak Sabanof.

Geitenkamp.

Bivak Alkmaar.

a b Zwaluw.

i

a9
|

7.1
!

6.5

9,

8.8

:: 7.4

7.5

Kk8

7.7

7.6

10.6

8.9

7.4

9.2

7.9 7.5

5.4

'

7.9 8.8 9.4 9.3

U

ELIJKSCHE SCHOMMELING VAN ^ gEHTDRUKKlNG (BAROGRAAF).

Mei — 29 Mei. a b Zwaluw.

Tuui. j Van Weelskamp.

Juli. | Bivak Sabang.

Geitenkamp.

Sept. Bivak Alkmaar.



Tabel 4.
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MAXIMA EX MINIMA DEE

— 217 —

HBCHTDRUKKING (BAROGRAAFi.

MAXIMUM. MINIMUM. VERSCH.L TUSSCHEN Dagelijksche schommeling. ^"^.l *CmM "

TIJDVAK. PLAATS.
Hoogste Laagste

|

G
J™

d"

750 + 750 + ^ +

Hoogste Laagste *™
"

750 + 750 + 750 T

hoogste max.

'aagste min.

laagste max.

en Grootste. Kleinste. Gemiddeld.
hoogste min.

Hoogste Laagste

750 + 750 +

6 Mei —29 Mel

29 „ — 15 Juni.

16 Juni—19 Juli.

19Juli—22 „

23 .. —23 Sept

4 Oct—27 Oct

a/b Zwaluw.

Van Weelskamp

Bivak Sabang.

Geitenkamp.

Bivak Alkmaar.

a/b Zwaluw.

14.3 9.5 11.2

12.0 8.9 10.3

1

ll.o 7.6 7.0

8.3 7.6 I 8.0

! 9.9 5.2 7.8

j

13.4 9.7 10.9

9.3 3.5

U 6.0

9.0 |
5.2

5.5 5.5

6.7 3.0

7J

7.

Li

10.8

6.0

6.3

2.8

8.2

0.2

—0.2

—1.4

2A

1

1

6.0
;

2.8 3.6

4.3 2.0
j 3.0

3.7 2.0 8.6

3.8 1.7 2.8

4.5 2.3 3.6

11.9

10.3

6.8

8.4

6.6

7.5

6.6

6.7

4.2

7.9—
-

Tabel 5.

Uiterste tijden, w larop net dagelijksche ma r:^. en minimum der luchtdrukking bereikt werd.

T [J D V A K, F L A A T S.
_j^_^ I M U M. MINIM J M.

6 Mei —29 Mei. a/b Zwaluw. <7. vim. 10 V m 2»/ n/m 5 n ni

29 .. — 15 Juni. Van Weelskamp. 11 „ 3 „ 5

16 Juni — 19 Juli. Bivak Sabang. */« „ iOV4 „ 3 .. 5

19 Juli — 22 „ Geitenkamp. H
/« » 10% .. 5 .. 6

23 „ - 23 Sept. Bivak Alkmaar. 8

4 Oct. — 27 Oct. 97, „ 8 .. 4?



Tabel 6.

ITRGEMIDDELDEX DER LUCHTDRUKKING (KWIKBAROMETER).

ri.IDVAK. Bvm. 9vm.

ak Alkmaar. ')

(9.6)

ab

(10.7)

11.9

w. 2
)

(9.1)

l/URGEMIDDELDEX VAX DE TEMPERATR'R.

CELSIUS.

TIJDVAK.
iMiddag!

6v/m. 9v/m.
j 12

4n/m.| ,n«,

Bivak Sabang.

(23.4) I I (25.9) I

|

(25.8)

Bivak Alkmaar.

3-31 Juli. (22.9) (26.0) 125.9) 122.7)

Augustus. (21.7)
j

(23.0) '(25.7) (24.9) (22.8)

-23 Sept.

Gemiddeld. (21.7)

(23.0) (26.3)

25.8 22.9

ab Zwaluw.

Mei. (25.2) (27.3) (27.8)

Juni. 24.2 25.7 26.4

Juli. 23.3 24.8 25.7

Augustus. 23.3

September. 24 2 26.3

October. (23.1) (25.3) 127.7)

Gemiddeld. (23.1

)

"'

den scheeps-aneroide.



MAXIMA EX MINIMA DER TEMPERATUUR

CELSIUS.

T 1J D V ,, «> r! a
|

;»r
;6-: a r idd

: ..
|

A

Bivak Sabang.

(7.4) (24.5) (2

Bivak Alkmaa

GEMIDDELDE BETREKKELLTKE VOCHTIGHEID.

In percenter! (verzadigd = 100).

Middle

Bivak Sabang.

(96) ^ (86)

Bivak Alkmaar.

Augustus.

L—23 Sept.

(99) ! (92) (90) (97)

(98) (96) (88) (92) (96)

! (99)

!

(94) (84) (84) m
(98) 88 90 96

Mel (31.6) (18.9) (12.7)j (27.3) (23.9); (3.4) (29.7) (21.5) (8.1)

(22.4) (6.2)Juni. (30.3) (19.4) (10.9); (27.1*) (24.0) (3.1) (28.6)

Juli. (28.1) (20.9) (7-2)1 (26.1) (22.7) (3.4) (27.3) (21.8) (5.o)

Augustus. (30.8) (2.».:» (10.3) (25.0) (22.5) (2.5) (27.4) (21.8) (5.6)

(21.9) (6.1)September. (31.0) (>li») (10.0)

(33.5) (20.8) (26.4) (23.8) (2.6) (30.6) (22.6) (8.0)

tfei Oct. 18.9 **» ™ *™_ ""'
___L-~

l
) Ongeeorrigeerd.

*) Aug., Sept. en Oct. ongeeorrigeerd.

* Kleinste max. was 24.6, do.-li door waarueiuer met een vraagteeken

en daarom niet gebruikt.

Mei.

Juni.

Juli.

Augustus.

(89) (78) (78)

91 84 84

(92)

93

September.

October. (94)

88 75 75

(85) <73, 177. (£)

Gremiddeld. (94) 90
;

80 :'
4



T 1J D V A K. 6u n m, 6u v,m. |l2u mid- °£e

£ I regen ^.^ l

j "JJ*

L'vm i

,2U
0,
" id - ' eu^m i

S°m '

da en 24 uren
"

rege ""
dag. ImT

Bivak Sabang.

Bivak Alkmaar.

23—31 Juli. (166) (123) (43) .332) 9 7 139 46.0 35.8 78

Augustus. J

(488) (27.5)

(18.7f)

(MUM

...J
(798) 3, « 9, 25.7 25, 100

-
!

Som. 1

(89) (17) (9.5)1

148]

(534) 23 19 28.1 23.2

26.4

83

Op 11 Juli voormi

den geheelen dag.

iter slechts 1 X daags afiretapr.

X daagsche metingen voor de

13-31 Mei. (157.5) (20) (57.5) (235) 19 14 (99) 16.8 12.4 74

Juni. (211) (95) (34.5) (340.5) 23 20 (100) U.s 87

Juli. 449.5 266.5 142 858 31 29 102 94

Augustus. 669 62 44 775 31 30 136 25.S 97

September. (290) (67) (69) (426) 29 17 (83) 25.1 14.7 59

1-22 October. (232) (40.5) (10) (282.5) 18 13 (66) 21.7 15.7 72

Som. 2009 551 357 2917 151 123 L36 23.7 19.4 81



Verslag van de afdeeling Soerabaia

over het jaar 1907.

Het ledental is weder aanmerkelijk geslonken en telt thans

nog 30 leden. Het Bestuur, dat bij den aanvang van dit

verslagjaar bestond uit de Heeren Dr. K. H. Mertexs,

Voorzitter, J. C. Bibbers, Penningmeester en B. ten Brink,

Secretaris, werd in de Algemeene Vergadering van 1 Maart

lierkozen met uit /..n<l.-i in- van den Heer Dr. K. H. Mkrtens,

welke zich, wegens vertrek naar Europa, niet herkiesbaar

kon stellen. Den aftredenden President werd daarop den

dank der afdeeliug gebracht voor de goed<

diens presidium onder toevoeging van de beste wenschen

voor zijn verblijf in Europa, en werd het voorzitter-cbap

voorloopig waargenomen door den Penningmeester.

In de vergadering van 16 Maart werd daarna het voor-

zitterschap aangeboden aan den nieuw benoemden Directeur

der Hoogere Burgerschool, den Heer Dr. A. J. Prange,

welke zich bereid verklaarde dit te aanvaarden.

In den loop van dit verslagjaar werden twee wetenschap-

pelijke bijecnkomsten gehouden. In de cerste biieenkom>t

hield de Heer J. H. Junius een voordracht over „Het Goud'*.

welke met lichtbeelden en demonstraties werd toegelicht.

In de 2 de bijeenkomst werd door den Heer Dr. H. J. van

Lummel een voordracht gehouden over ,.De evolutie in de

sterrenwereld".

Verder in 't werk gestelde pogingen tot het vinden van

personen, welke genegen waren om lezingen te houden, bleven

zonder resultaat. Dit laatste is zeer te betreuren en kan

het ook geen verwondering baren. dat in eene stad met zulk

eene vlottende bevolking als Soerabaia (nagenoeg alle leden
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bedankten wegens vertrek) de belangstelling in de vereeniging

meer en meer verflauwt, waar voortdurende actie onder

dergelijke omstandigheden eene levensbehoefte wordt.

De financieele toestand der afdeeling is in verband met

de geringe uitgaven gunstig, gelijk blijkt uit de Rekening

en Verautwoording van den Penningmeester, welke sluit met

een saldo van f 640.58.

De Voorzitter.

A. J. A. PRAXGE.

De Secretaris,

B. ten BRINK.

Verslag van de afdeeling Semarang

over het jaar 1907.

Het aantal leden bedroeg op 1 Januari 1907 21. en op

ultimo December van hetzelfde jaar 15.

In het bestuur hadden de volgende veranderingen plaats.

De Heer vax Haftf.x bedankte in het begin van het jaar

als Penningmeester wt.^gens vertrek naar E/<ro]><i. Een woord

van dank voor het nauwgezet financieel beheer moge hier

plaats vinden. De Secretaris nam daarop tijdelijk het beheer

der geldmiddelen over.

De Heer Hoorens vax Heyxixuex. inmiddels uitgenoodigd

om deel van het bestuur uit te maken. werd hiertoe bereid

gevonden. doch wensehte niet als Penningmeester op te

treden, waardoor de zorg voor de gelden bij den Secretaris

bleef berusten. In November bedankte de Heer Boomsnb

vax HEvxix<rF.x voor het hestuurslidmaatschap.
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In het verslagjaar had een lezing plaats op 17 December

1907 over „Aardhevingen" door Dr. W. van Bemmblin. Er was

vccl puMick aaii\\«'/i-. W'aaischiiiilijk was de omstandigheid,

dat de lezing voor ieder belangstellende was opengesteld.

hieraan niet vreemd. Met veel belangstelling werd de inte-

ressante voordracht, waarvoor de Heer van Bemmelen zich

veel moeite had gegeven, gevolgd.

De boekentrommels werdeu van nit Sfoerabaia ontvangen

en na rondlezing naar Bataria doorgezonden. Meerdere

regelmaat bij de ontvang.st zou hierbij door de afdeeling op

prijs worden gesteld.

De gelden der afdeeling werden voor het grootste deel

besteed aan loonen van den schrijver en den looper en aan

het verzenden der trommels. De kosten gemaakt voor de

lezing van Dr. E. (. de Vries op 30 December 1906 vielen

eveneens in dit verslagjaar.

Na toezending van de helft der contributes van do leden

aan het Hoofdbestuur bleek niet voldoende meer in kas om

de uitgaven tot het einde van her jaar to kumien bestrijden.

Op verzoek om tegemoetkoming werd door het Hoofdbestuur

arwijxi'mi ' >> — >• hikr . aaugezien geoordeeld werd, dat dit kosten

waren, die de afdeeling zelve had te bestrijden. Tengevolge

hiervan sluit de kas met een nadeelig saldo.



NOTULEN

VERGADERINGEN

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-INDlfi
gedurende 1908.

Algemeene Vergadering op Donderdag
9 Januari 1908.

Aanwezig do Hoeren: Exthovex (Voorz.), van Bemmelex.

vx Eek, Weus
?

van- Hapten, S. K. J. Onnen, vax dek

OOT, RaDEHSMA, STREIFF, GrIJXS, T.JEEXK WlLLIXK, DAMME,

De Notulen van de vorige algemeene vergadering worden

goedgekeurd. De voorzitter doet voorlezing van het jaarverslag.

Daarop wordt de algemeene vergadering gesloten.

Bestuursvergadering op Donderdag

Aanwezig de bestuursleden: Extw.vks (Voorzitter), vax

Bkmmkli :.v. vax Eek. Welts, vax Hapten, S. R J. Oxnex,

VAX DER GOOT. UHI.1NS, T.JEEXK WlLLIXK, DAMME. H. OxXEX.

Yerder de gewone ledeii: Raoersma en Streiff.

Notulen. BtJ gebrek aan tijd, aangezien zeer veel op de

agenda staafc, wordt besloten de notulen van de vorige maal

later te lezen.



Ingekomen stukk&n. Op een desbetrett'ende uitnoodiging

hebben zich als leden aangemeld de H.H. A. H. Sikks.

ingenieur-leeraar aan de Koningin Wilhelmina School en

Uh s
. Mei.tll, ingenieur 2 e kl. B. 0. W.

Bedankbrieven zijn ingekomen van de navolgende Heeren:

Mr. Hookweg, Dr. Riedel, Kapt. van Dbimmelex, C. J. de

Jagbb, de la Pabba, C. W. Oobt, J. Rookbb, .1 Fiiimi

Verder is ontvangen een briefkaarl van Prof. Suiter.

meldende de goede ontvangst van f 1000.— voor het zoolo-

giseh werk en de mededeeling, dat Dr. Roux naar Java en

verder is vertrokken voor de studie der amphibien.

Begrooting. Daarna kouit de begrooting voor 1908 aan

de beurt, De voorzitter licht post voor post toe.

De Heer Dr. H. Onnen maakt de opmerking, dat op de

begrooting zijn gebracht afdeelingsleden a f 6.—. De Heer

Onnen licht toe, dat dit strijdig is met statuten en reglement,

waarin alleen sprake is van gewone leden a /' 12.—, die

dan ook uitsluitend op de begrooting behooren voor te komen.

Hoewel slechts een vormquaestie, zouden feitelijk alle leden

moeten worden opgebracht als betalende f 12.— coutributic

en onder de nitgaven dan de afdeelingsleden a /'ti. moeten

worden genoteerd. Dit punt zal bij de behandeling van het

verslag van de verificatie-commissie voor 19i>7 nader ter

>|>rak*' komen.

De voorzitter brengt namens de vereeniging dank aan den

redacteur van het tijdschrift Dr. v. Bemmelex. die in ver-

band met de weinige werkzaamheden aan die redactie

verbonden. verklaard heeft van zijn toelage af te zien.

Terwijl de overige posten van de begrooting geen aanlei-

ding tot op- of aanmerking gaven, werd omtrent den post

„onderhond der gebouwen en afschrijving" een druk debat

gevoerd, waaraan bijna alle aanwezigen deelnamen. De Heer

Oxnex n.l. betoogde, dat de vereeniging verplicht was een

Ltz.md.-ilijk h.M.td in de boeken in te voeren. n.l. ats.-hnJMua
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van gebouwen. Alhoewel vroeger reeds was bepaald, dat

jaarlijks daarvoor een som zou worden afgezonderd en door

het opvoeren van den post „onderhoud" de som, welke daarop

werd bespaard als ,,reserve gebouwen" te beschouwen, was

tot nog toe geen afzonderlijk hoofd aanwezig. Het betrek-

kelijk groot kassaldo a f 2500.— komt echter daarvandaan.

De penningmeester, de Heer van Eek, bestrijdt met vuur

het denkbeeld.

Hij legt uit, dat de vereeniging voldoende kapitaal bezit,

ora groote herstellingen aan de gebouwen te kunnen dragen

en acht het van veel meer belang, dat de beschikbare gelden

besteed worden aan de uitbreiding en verbetering van de

bibliotheek, die den grondslag en het levensbestaan van de

K. N. V. is.

Hij stelt voor, voor onderhoud van de gebouwen slechts

dat op te brengen, wat beslist noodig is en gedurende eenige

jaren de beschikbare gelden aan de uitbreiding van de

bibliotheek te besteden. Blijkt het dan, dat na vele jareu

het kapitaal door herstellingen aan gebouwen verteerd is.

en de vereeniging daardoor niet in staat zich te handhaven,

dan moet de zaak maar worden geliquideerd.

De eommissaris v/d gebouwen, de Heer Weijs, eu ook

anderen bestrijden dit denkbeeld ernstig. De Heer Weijs merkt

op. dat doze kapitaalsvertering pernicieus voor de vereeniging

zal blijken te zijn en dat wij een voorbeeld moeten nemen

aan onze voorgangers, die voor den sleehten dag hadden ge-

zorgd. Hij a<-ht afsrhrijviny; op de gebouwen zeer gewenscht.

VerscMllende Leden, o.a. de Heeren van Lummel en van

KruK merken op, dat de biblinth«-i>k wcrkelijk niet meer

op de hoogte van den tijd is.

Na een langdurig debat, meent de voorzitter te mogen

opmerken. dat het het eenvoudu-' /,il /\\w \j-' \ t . i _i j u

]

stenmiing te brengen, hetgeeu gesehiedt. na een poging van

den Heer S. Onnen om nog een amendement voor te stellen.

Met 11 tegen 5 stemmeu wordt aangenomen de post ..afschrij-

ving" te handhaven.



<|-iiinit'ii mih ill- wtv.-uiiniig .hii1iu.il; n- i>ivni:vii. Ue kwestie

van populaire lezingen komt weer ter sprake. Dr. van Limmkj.

stelt zich moedig voor een nieuwe proefneming op dat

gebied beschikbaar.

De voorzitter deelt mede, dat reeds een uitgebreide eiivu-

laire door den secretaris is opgesteld, die op ruiine schaal

zal worden verspreid en ter vervanging moot dieneu van

de vroegere veel te bescheidon circulaire. Hij doet daar-

van voorlezing en het ontwerp kan algemeene instemming

vinden.

Verder kondigt hij een lezing aan over de onlangs afge-

loopen expeditie naar Znid Xit>>itc-<'tiinr(i. under leiding van

Dr. Lorexz, waartoe zich het niedelid van die expeditie, de

Heer J. W. van Xouhuijs, welwillend ter beschikking heett

gesteld.

Aftreden Dir. v. Geh.; benoeminy vervanger. Thans krjjgt

de Directeur van gebonwen, de Heer C. W. Wkus, het woord.

die tot leedwezen van de aanwezigen mededeelt, tengevolge

van wijziging in zijn werkkring dit ambt niet langer te

kunnen waarnemen. Hij beveelt als zijn opvolger het lid

Ch. Meijll aan.

De voorzitter dankt den Heer Weijs voor zijue uitstekende

leiding in zake gebonwen en de toewijding, waarmede hij

nog onlangs den bouw van de nieuwe seeretaris-woning

heeft voorbereid.

Yervolgens wordt de Heer Meijll eerstens tot bestuurslid

en vervolgens tot Directeur van de gebouwen met algemeene

stemmen gekozen.

De Heer Weijs licht vervolgens het met den aannemer te

sluiten contract voor den bouw van de seeretaris-woning toe

en verzoekt den voorzitter dit schriftuur te willen bekrach-

tigen. Onverwijld zal nu met de werkzaamheden worden

aangevangen.



Verslag rerijimtip-rohunissie. Daarna wordt het verslag van

de veriiicatie-eomimssie voorgelezen en komen daaruit hoofd-

zakelijk do volgeude punten tor sprake:

Deverineatio-commissiomorkt op. dat eonige leden, die in den

loop van hot jaar lid zijn ire vorden, slcchts f Ji.- hebben betaald.

Do mMmin.nuoost.T lirlit too. dat dit -obruik langzamerhand

' konien. Na eeni.u- dobat. bakt

u-ons staat. dat de leden /" 1-- "
l
H ' r ..kalendorjaar" vorsrhuldigd

zijn en dat dus door de nieuwe leden eenvoudig te laten

botalen over hot aantal maandon, dat zij lid zijn, niet strijdig

met de statuten wordt gehandeld.

De secretaris verklaart van de opmerkingen van do veriti-

eatie-commissie wat betreft het hulpboek van ontvangsten

voor zaalhunr en de wijze van opniaking van zijne maande-

lijksche rckoningon. goode nota te zullen nemen.

Omtrent de geldzendingen naar Holland voor de uitgifte

van het zodlogisch werk wordt beslist, dat die uitgaven niet

als jaarlijksche, doeh als terinijubetalingen zullen worden

beschouwd.

De voorzitter brengt daarop dank aan de verificatie-

commissie voor bare goede zorgen en opmerkingen.

Xadat de secretaris nogmaals de slechte doorzending dor

pottot'ouUlos tor sprake heeft gehracht en de vorgadering

zich er voor heeft verklaard een rigoureuso toepassing van

de boeten goed te keuren, wordt wegens het late uur besloten

de mededeeling van Dr. van Deventer tot de volgende maal

te verschuiven, waarmede de spreker zich kan vereenigen

daar hij onlangs nieuwe resultaten heeft gevonden, welke

hij eerst wenscht te verwerken.

De goed bezochte en voor de vereeniging vruchtbare ver-

gadering wordt daarna gesloten.



Bestuursvergadering op Donderdag
13 Februari 1908.

Intjekomen stuJikeH. Van (le ingekomen stukkt-n vordiencn

vermelding.

Aanmeldingen voor het lidmaatschap van do Heeren:

E. R. Jacobson, Koopman, Welterreden.

W. J. Ketjen, Ass.-Res*. v,'d politie, WeUevreden.

J. J. Palm, Ambtenaar Dep. B.B. id.

H. J. E. Wenckebach, Directeur van Gouverneinentsbe-

drijveii, Weltevreden.

G. R. Hobffelman, lag. leeraar a d K. W. S. WeUevreden.

Een brief van Prof. Dr. W. Blasius met een dankbetui-

ging en een waardeerend woord over ons tijdschrift.

Een schrijven van den Heer H. C. Pkinsf.v (Ikkri.in-gs te

Pekalongan aanbiedende de gebonden deelen van het nil-linn

v/d K. X. V. Xos
. 55— 61. Hiervan zal een dankbaar ge-

bruik wordcn gemaak.

Een brief van Dr. de Vries, Xederlandsch Wetena

Centraalbureau, houdende een dankbetuiging voor de aange-

boden hnlp voor het doorzenden van wetenschappelijke

zendingen in Ned.-Indie.

Een verzoek van Dr. Gkeshofe om den toegezegden steun

van f 100.— voor Leclerq's woordenboek der plantkande te

wijzigen in eene inschrijving op 10 exemplaren. Er zal worden

geantwoord, dat met dat voorstel wordt accoord gegaan.



Een missive van de afdeeling Soerahaia met de vraag of

compilatie werk van den Heer M. F. Onnen over de Elec-

tronentheorie opname in hot tijdschrift kon vinden. Na

bespreking wordt beslist den secretaris van de afdeeling

Soerahaia te verzoeken hot manuscript te willen opzenden.

ten einde door de commissie van redactie te doen beoordeelen

of eene opname in verband met de grootte en de groote

hoeveelheid voorliggende origineele copie, mogelijk is.

Een mededeeling van de afdeeling Semarang, dat eerstdaags

nadere berichten zullen volgen over de eventueele opheffing

der afdeeling, benevens een verzoek ora f 65.— te zenden

voor betaling der loopende schulden. Omtrent dit laatste

zal worden bericht, dat de afdeeling dergelijke uitgaven uit

hare eigen fondsen moet bestrijden.

Verzoek Ked.-Ind. Kunxthrng. Vervolgens brengt de secre-

taris een verzoek over van den Ned.-Ind. Kunstkring om

gedurende een 14 tal dagen over de groote zaal te mogen

beschikken voor bet houden van eene tentoonstelling van

etsen. De zaal zal evenals de vorige raaal en op dezelfde

condities worden beschikbaar gesteld.

Mededeeling van Dr. Ch. van Deventer. Daarna is het

woord aan Dr. van Deventeb voor de volgende mededeeling:

Dr. van- Dkvkntkr brengt in herinnering, dat hij eenigen

tijd geleden op het versehil wees tusschen het gedrag van

geamalgameerd zink en geamalgameerd aluminium.

Hij wees er toen op, hoe de gangbare verklaring voor het

eerste onvoldoende moet zijn, wijl men ze geheel kan over-

dragen op het tweede en dan in strijd komt met het feit, dat

aluminium door het amalgameeren juist niet wordt beschermd,

doch integendeel dan eerst zijn waren aard toont,

Hij meent thans, dat deze tegenstelling tusschen beide

metalen, althans op ruwe wijze, kan verklaard worden, zoo

men het begrip dit-ui-sche aMiviteit 'Tkeut en neemt voorts

zijn uitgangspunt in het feit, dat geamalgameerd zink wel
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veel minder wordt aangetast door zuren, dan net niet geamal-

. doch evenmin als chemisch zuiver zink absohiut

onaantastbaar is. Een ander metaal nu, dat chemisch actiever

is dan zink, zal nog minder onaantastbaar zijn, en zoo de

werking van het metaal op het zuur een zekeren graad van

hevigheid bereikt, zal de rustige vorming van een bescher-

mende gashuid onmogelijk worden, en het metaal in het

amalgaam dus voor het zuur openstaan.

Aluminium nu, — dit bewijzen en de ehemische werkingen

van het geamalgameerde metaal, en de electrische en de

ealorische effekten — is veel actiever dan zink, en zou dus

een metaal kunnen zijn als zooeven aangewezen word.

Spreker meent daarom in de grootere ehemische activiteit

van het aluminium boven het zink een ruwe verklaring van

het verschil te mogen zien en acht het daarom noodzakelijk,

dat men ook bi] de verklaringen van de verhouding van

geamalgameerd zink tegenover zuren met den factor der

matige activiteit rekening houdt.

Mededeeling Dr. van Bemmelen. Vervolgens krijgt Dr. van

Bemmelbn het woord tot het doen van eenige mededeelingen

omtrent den stand van zijn onderzoek over aardstroomen.

Bestuursvergadering op Donderdag

12 Maart 1908.

Aanwezig de Heeren: Ex

Door het slechte weer waren slechts de bovengenoemde

heeren aanwezig.

De notulen van de Februari-vergadering werden voorge-

lezen en goedgekeurd.
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Ingekomen brieven. Van de ingekomen brieven verdienen

vermelding eene aanmelding voor het lidmaatschap van den

Heer M. C. Koning, Inspecteur van de Kon. Paketvaart

Maatschappij alhier.

Een brief van de afdeeling Soerabaia, houdende verzoek

de contributio in 't vervolg maandelijks te mogen innen.

Aangezien de penningmeester niet aanwezig is, zal dit

onderwerp nader met hem worden besproken.

Vervolgens doet de secretaris verslag van den slechten

gang van zaken van de leestrommel, niettegenstaande alle

moeite, die hij zich heeft gegeven. Xa ampele bespreking

wordt besloten de boete voor het te lang aanhouden der

portefeuilles van f 0.25 tot f 0.50 te verhoogen in de hoop,

dat hierdoor eene verbetering zal worden bereikt.

Tevens merkt de secretaris op, dat Dr. de Vries te

Semarang een groot aantal tijdschriften heeft aangehouden

en op het hem gedaan verzoek die terug te zenden niet

antwoordt. Den secretaris van de afdeeling zal om zijne

tnsschenkomst worden verzocht om dit te regelen.

Mededeeling Dr. van Deventer. Nadat nog een en ander

werd opgemerkt naar aanleiding van de door den chef van

den Topograpischen dienst uit te rusten expcditie naar

Krakatau, krijgt Dr. van Deventer het vvoord, die namens

Dr. van Lijmmel en zich zelf een mededeeling doet over

het verschijnsel, waaraan zij den naam van eledrische zelf-

ri'redpJlnf) geven.

Vroeger ontwierpen zij, ter verklaring van het abnormale

electrische gedrag van aluminium, eene theorie, waarbij een

lekkende isolator eene hoofdrol speeldo en volgens welke men

de volgorde van metalen in de spanningsreeks moest kunnen

omkeeren door gebruik van zulk een semi-isolator en dus

een minder edel metaal zich als een meer edel metaal kan

doen gedragen. Dezelfde theorie echter maakt het waar-

schijnlijk, dat van twee electroden van hetzelfde metaal in

eeazelfde zuur gedompeld, de eene electrode na invoeging van



~~ 235 —

een semi-isolator in den keten, zich als een stuk edeler

metaal tegenover het andere zou gcdragen. Het is dit feifr,

dat zi] met don naam van zelfvoredeling liestempelen.

Inderdaad bevestigde het experiment deze verwachting voor

verscheidene belangrijkc metalen. Bij gebruik van aethyl-

alkohol en normalo propylalkohol als semi-isolatoren vertoon-

den Zn, Cd, Sn, Pb, Ni en Cu het bedoelde gedrag, en werd

derhalve ook de vraag beantwoord, hoe men in een keten,

waarin geen stroomloop kan zijn, door inlassching van een

semi-isolator een stroom kan opwokken.

De theorie van den semi-isolator eischt voorts, dat voor

die metalen, wier potentiaal hooger is dan dat van her

zuur, het tegenovergestelde verschijnsel, dns van verOMiedding

optreedt.

Dit verschijnsel konden de onderzoekers echter niet

teweegbrengen en wel, omdat die metalen. van welke het te

verwachten was, op het zuur in het geheel niet inwerken

en er dus van stroom gansch geen sprake zijn kan. In dat

geval verkeeren zilver en platina.

Spreker meent voorts, dat de medegedeelde uitkomsten een

bijdrage lcveren tot de beantwoording van de vraag, welke

metalen een hooger en welke een lager potentiaal dan hot

zuur hebben. Koper is nog voor zelfveredeling vatbaar, doch

zwakker dan de nicer onedele metalen; waarschijnlijk is dus

koper nog zwak ncgatief van potentiaal en zal zilver positief

zijn; waarschijnlijk is het nulpunt van potentiaal dicht onder

koper gelegen.

Bestuursvergadering op Donderdag

9 April 1908.

Aanwezig de Heeren: Enthovbn (Voorz

VAN DEVENTER. VAX EeK, S. OxXEX, <
'O

VAN DER GOOT, TjEENK YVlLLIXK. KaME

(Secretaris), benevens het lid Jacobson.



Na opening- van de vergadering stelt de Heer v. Bemmelen

voor het lid Cool tot bestuurslid te benoemen. Met alge-

meene stemmen wordt zulks goedgekeurd en de Heer Cool

als zoodanig door den voorzitter begroet.

Notitlen. Vervolgens worden de notulen voorgelezen en

goedgekeurd.

Ingekomen stukken. Behalve eenige mededeelingen omtrent

het overlijden van twee buitenlandsche geleerden werden

ontvangen:

De jaarverslagen en afrekeningen van de afdeelingen

Soerabaia en Semarang.

Mededeelingen, dat het bestuur van de afdeeling Semarang

thans bestaat uit de Heeren Dr. E. C. de Vries, voorzitter

en E. Gobee, secr.-penningm.

Mededeeling, dat de Heer B. ten Brink als secretaris van

de afdeeling Soerabaia is afgetreden en vervangen door

Dr. A. H. J. Belzer, terwijl als president is opgetreden

Dr. A. J. A. Prange.

Mededeeling van den Directeur van Gebouwen Ch. Meijll,

dat hij twee maanden met ziekenverlof moet gaan. De bouw

van het secretarishuis is echter bijna afgeloopen, zoodat

op de werkzaamheden van het afwerken zeer goed kan

worden toezicht gehouden door de Directie (architect Moojen)

en door een der bestuursleden, die de laatste betalingscerti-

ficaten zal contrasigneeren. De secretaris zal zich daarmede

belasten.

KrakatotheccpediHe. Daarna wordt nog een en ander afge-

sproken over de Krakatau-expeditie. De Heeren, welke

medegaan, zullen zelf de kosten betalen, terwijl in verband

met de eindexamens H. B. 8. de Heeren Tjeenk Willink
en van Loimel vermoedelijk niet van de partij zullen



Redacteur tijdschrift. Dr. van Bemmklen deelt merle, dat

hij binnenkort met verlof naar Europa gaat en nu reeds

gaarne een redacteur voor het tijdschrift zag aangewezcn.

De Heer van Lummbl stelt zich daartoe beschikbaar en

wordt als zoodanig benoemd.

De secretaris deelt vervolgens mede, dat aan het oind

van de maand de werkzaamheden verbonden aan het ordenen

van de bibliotheek voldoende ver zijn opgeschoten, om de

hulp te verminderen. Goedgekeurd wordt, dat de secretaris

thans inplaats van over f 25 — over /' 10.— per maand voor

schrijfloon zal kunnen beschikken.

Mededeeling Dr. van Deventer. De Heer van Dkvk.vif.k

krijgt thans het woord voor het volgende:

In het chemisch weekblad is een kritiek verschenen van

den Heer J. J. van Laar, op de studie over aluminium en

de spanningsreeks in dat weekblad door Dr. van Lummel en

Dr. van Devkxter gepuhliceerd. Terwijl spreker met nader

bericht over deze kritiek meent te inoeten wachten tot ver-

dere discussie misverstand heet't opgeruim<l. wil hij nu enkel

een verklaring vermelden door den Heer van Laar van de

omkeering van zink en magnesium gegevcn. Aan dit bericht

verbindt spreker een uiteenzetting van het verschil tusschen

„electromechanische" en .jonologische" beschouwingen, een

onderscheiding, die volgens hem in de electrochemie niet

uit het oog mag worden verloren.

Mededeeling Heer Cool Vervolgens werden door den Heer

Cool een tweetal vulkanische bommen van den Kloet

getoond, met een zgn. ,,broodkorsten structuur", zooals o.a. van

vele bommen der uitbarstingen in 1888—1889 van de Fossa

op het eiland Vulcano (Liparische eilanden) beschreven is.

De nog gedeeltelijk plastische massa van de bij de eruptie

in de lucht geslingerde bom stolt in verband met het

betrekkelijk zure magma, waaruit zij bestaat. bij de afkoe-

ling vrij snel aan hare oppervlakte tot een korst. De nog



tengevolge van de oorspronkclijke hoogereB druk en tempe-

ratuur ingesloten gassen trachten bij bet ophouden van

dien druk en l)ij de verderc afkooling te ontwijken, net

inwendige blaast op en de govormde huid barst open. Een

der exemplaren vertoondc duidelijk in dwarse richting op

een barst een draderige structuur, bcwijs van de groote taai-

rioeibaarhcid van bet inwendige bij de opzwelling. Enkele

afbeeldingcn en foto's van dergelijkc bommen werden mede

ter bezichtiging gegeven.

Tijdens de vergadering stelde de Hecr S. Onxex de aan-

wezigen in de gelegenhcid eene demonstrate van onontplofbaar

acetyleengas door den Heer Luijtex bij te wonen.

Bestuursvergadering op Donderdag

9 Juli 1908.

Aanwezig de Heeren: Exthovex (Voorz.). van Hkmmfi.i n.

v. Eek, Tjeexk Willixk. Mf.ijll, Cool, v. Lummel, v. Haftex,

Oxxen (S.) en v. Kuijk (Secretaris), benevens hot gewone

lid Jacobsox.

Notulen. De notulcn van de vergadering voor de vacantie

Wmi-iI'MI voonrelezeii en goedgekeiird. waania de voorzitrer

de aanwezigen na de ..zomcrvaeantie" bcgroet.

Ingekomen stulchen. Hiervan verdienen vermelding aan-

meldingen voor het lidmaatschap van de Heeren:

C. M. Hamaker, Hoofdadministrateur van de Algemeene

Belgische-Java Cultuur My. te Tjiandjoer.

D. F. W. vax Rees, Vice-president van den Eaad van

Xi-<1crh_indi<ch-lndie.

Dr. A. Ultee. Chef Cbemicus aan hot Algemeen Proof-

station te Salat'iga.



H. B. C. Gieben, Opiumfabriek Weltevreden.

M. von Fabee, Leeraar H. B. S.
]

Jan H. Junius, „ „ \

Soernhai(L

F. C. van Lieb, Mijningenieur Dordsche Petroleum Maat-

schappij te Soerabaia.

M. A. van deb Spbong, Inspeeteur P. T. te Soerabaia.

C. J. Umbgbove, Employe Fuhei & C°. te Soerabaia.

D. Veijdag, Inspeeteur Boschwezen te Soerabaia.

J. G. van Ham, Leeraar H. B. S. I

W. C. Oostveen, „ „ / Semarang.

H. MULDEE „ .. I

Wegens vertrek bedankten de leden:

Dr. H. Onnen— H. Hissink— G. L. Verves— F. Nobel—
A. P. Melchioe, de eerste en de laatste bestuursleden.

Op voorstel van den voorzitter wordt beslotcn hot lid

H. J. E. Wenckebach, Directeur van Gouvernements-bedrijven,

tot bestuurslid te benoemen, hetgeen met algemeene stemmen

geschiedde.

De secretaris doet het voorstel de boekenlijst uit den lees-

trommel eens te herzien, hij meent, dat betrekkelijk flnre

"ii daaruit Avel konden vervallen. Het voorstel

wordt gedaan met het oog op den financieelen toestand van

de K. X. V. Het lid van Eek meent, evenals de leden

van Bemmelen en Tjeenk Willixk. <kn men daarmede voor-

zichtig moet zijn, daar mooie series dan zouden worden

onderbroken. De voorzitter beveelt de kwestie in nadere

studio aan, eventueel door het zenden van eene circulaire

aan de lezers.

De Heer van Bemmelen geeft in overweging Dr. S. Figee,

oud-voorzitter, om zijn portret te vragen voor de verzanu-ling.

waaraan de secretaris gevolg zal geven.

Na eene mededeeling van den Heer Oxnen over den nieuwen

landkabel van de Eastern Extension Australasia & China

Telegraph Company Ltd
., in de verbinding naar de Cocos-

eilanden, welke kabel uit 4 aders bestaat en waarbij men.

niettegenstaande de aders spiraalsgewijze zijn ^elegd, toeh



last van de retourstroomen van de electrische tram onder-

vindt en de claarop gegeven toelichtingen van den secretaris,

deelt de Heer van Bemmelen den stand raede van zijn onder-

zoek over „aardstroomcn", zooals hij d it ;i
:

'i' lijk heeft moeten

afsluiten.

De Heer Jacobson verplicht de vergadering aan zich door

het rondgeven van mooie foto's van vulkanen, welke door

hem zijn opgenomen.

Ten slotte geeft de Heer van Bemmelen in overweging

• !< Sopteinbt'i'-wrii-adermu' in bet nbsiTvatorinm te houden,

ten minste als de nieuwe Seismograaf zal zijn aangekomen.

Bestuursvergadering

13 Augustus

Aanwezig de Heeren: van Bemmelen (Vice-president i.

van Eek (Penningmeester), Tjeenk Willink, S. Onnen,

van Deventek, Grijxs, Wenckebach. Kamekling, Cool,

van Kampen, Hoekstra, van Hapten, Meijll, van Kuijk

i Secretaris) en het gewone lid Palm.

Xotiden. De notnlen van de Juli-vergadering worden voor-

gelezen en goedgekeurd.

Intjekomen brieven. Van cle ingekomen brieven verdienen

vermelding:

Aanmelding als lid van de Heeren:

G. M. Wigman, Adj.-insp. P. en T. dienst.

Bludenstein. Hoofding. 2 e
kl. B. 0. W. (mondeling) beiden

te Weltevreden.

Een brief van het bestnurslid H. J. E. Wenckebach, dat

hij zijne benoeming gaarne zal aanvaarden.



Een brief van Mevr. de wed. Shrrcrrikr — tkn Katk.

met verzoek het door haar bewomide paviljoen weder voor

een jaar to mogen inhuren.

Een mededeeling van het lid H. F. Roll, dat hij fvegens.

afgevoerd.

Alvorens de huishoudelijke zaken aan to vangen begroet

de voorzitter het uienwe bestuurslid den Heer Wenckebach.

welke verklaarr zijne beuoeming met genoegen te hebben

begroet en de hoop uitspreekt de vergaderingen trouw te

kunnen bezoeken, ten einde in contact met de wetenschap

te kunnen blijven.

Xiemve tijd r d rrn/adcrinyen. Aaugezien het in den

Donderdag bezwaarlijk zijn. ten gevolge van het vertrek

van de mailbooten van de maatschappij „Xederland", wordt

het voorstel gedaan in het vervolg de bestuursvergaderingen

op den tweeden Maandag in de maand te houden.

Dit voorstel wordt goedgekeurd, doch in de maand Septem-

ber as. zal de vergadering op den eersten Maandag worden

gehouden, in verband met de vacantie aan de H. B. S.

De voorzitter doet thans mededeeling, dat door den consul-

generaal der Nederlanden te Melbourne een lezing over

Australie zal worden gehouden. Oorspronkelijk zou dit in

de zalen van de K. X. V. plaats vinden, doch het bleek, dat de

groote zaal te klein zou zijn. Daarom zal de voordracht in

den Schouwburg worden gehouden. De secretaris en het

lid J. D. Tours zullen de lichtbeelden met de vereenigings-

lantaarn vertoonen. Alle bestuursleden zijn uitgenoodigd.

Dr. van Deventer deelt vervolgens mede van Prof, van

t Hoff bericht te hebben ontvangen, dat hij aan de K. N. V.

de geheele ontbrekende serie van het „Zeitschrift fiir physi-

kalische Chemie" heeft geschonken. Xa ontvangst zal aan Prof.

van 't Hoff den dank van de vereeniging worden overgebracht.

LXVIII ^>k -
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Radium. De Heer van Bemmelen deelt een en ander

mode over radium. Wie is de vader van net radium? Lang
heeft men gedacht dat bet Uranium die functie moest ver-

vullen, doch uit onderzoekingen is gebleken, dat die functie

werd vervuld door de stof Jonium, met een krachtig atoom, dat

eerst na 1500 jaar tot het halve aantal wordt gereduceerd.

Hoveu het Jodium staat het rranium X van BK(\>ri;m:i.. ecu

gasvormig liehaam dat spoedig ontleedt. Daarbovcn staat eerst

lift rranium. Op hot Radium volgt het gas genaamd Radium

Emanatie, waarna komen de stoffen Radium A, B, C enz.

met verschillenden duur. waarin de stof tot het halve aantal

wordt gereduceerd, varieerende van 30 minuten tot 3 jaar.

Hierna volgt het Helium, een eenatomig gas.

Dit gas is thans door Prof. Kamerum; Onnks, na eene

eerste mislukte poging, vloeibaar gemaakt. 200 Liter Helium

heeft men tot 50 ccm. kunnen verdichten. De temperatuur

van het vloeibare Helium bedraagt 269° C. onder nul of 4°

absoluut en het laat zich aanzien, dat bij plotselinge druk-

vermindering nog lagere temperaturen zullen kuunen worden
bereikt,

Aaugenomen wordt Prof. Kamerlixg Oxxes met dit feit

van wege de vereeniging te complimenteeren.

Vervolgens wordt op voorstel van Dr. van Deventer
besloten Prof. v. d. Waals te berichten, dat de K. X. V. zich

bij de huldebetuiging, gehouden bij zijn emeritaat, aansluit.

Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat Dr. Braak, welke

dezer dagen uit Europa als onderdireeteur van het Obser-

vatorium alhier wordt verwacht en die assistent bij Prof.

Kamebung Onnes is geweest, wel een en ander over de

verdichting van Helium zal kunnen mededeelen en neemt hij

vervolgens het woord tot het doen van de navolgende mede-

deeling over de expeditie naar Krakatau.

Krakatau. Dr. van Bmntden. Spreker geeft aan de hand

van eenige wandteekeningen een apercu van de gesehiedenis

van Krakatau, zooals ze door Verbeek is gegeven.
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Hij brengt daarna in herinnering, hoe er reeds door Vekbeek
op is gewezen, dat de loodingen in hot in 1883 nieuvv ge-

vormde bekken zoo gering in aantal zijn, dat hot omnogeip
was om zich een jnist donkbeeld van bet werkelijke onder-

zeesche relief to vornien.

Hij heeft daarom gemeend hot beste gcbrnik te maken
van de uitnoodiging om de Krakatau-expeditie in Mei j.l.

niee te maken door dien kom te gaan oplooden.

Daar de oude loodingen op tVm plaats 3oo M. geen groml

gaven en hij toch het plan had om ook bniten den kom to

looden, vroeg hij aan den Inspecteur van Scheepvaart een

diepzee loodingstoestel in brnikleen.

Het verstrekte toestel (van Leblanc) was veel meer voor

zeer groote diopten berekend, maar voldeed toch ook voor

betrekkelijk geringe diepten.

Door de velerlei dieusten. die in Mei door het expeditie-

schip moesten gepraestcerd worden, bleven er voor de

loodingen maar twee dagen over. Deze twee dagen zouden

nog even voldoende geweest zijn, ware nict een tweede

moeilijkheid gerezen. De bestaande kaart van Krakatau

bleek zoo verkeerd te zijn, dat van juiste plaatsbepaling

tijdens het looden geen sprake was en het net van loodings-

plaatsen onvoldoende werd gekozen.

Gelukkig kon in Augustus Krakatau nog eons door spreker

bezocht worden, ditmaal met het stoomsehip Oycloop (behooren-

de bij den dienst ter bestriding ter zee van den opiumhandel).

Na twee dagen looden achtte hij het net dicht genoeg te zijn.

Aan boord van de Cycloop werd alleen uit de hand gelood,

waar'hii wel eenige lijnen en looden werdeu verloren, maar

dat toch overigens naar wensch ging.

Spreker vertoont daarna een kaart van Krakatau, waarop

de voorloopig uitgezette loodingsdiepten en de claaruit afgeleide

dieptelijnen.

Deze dieptelijnen laten een vrij regelmatigeu onderzeeschen

krater zien. Het bodemvlak is betrekkelijk groot en ligt

van 250—283 M. onder den zeespiegel.
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Het centrum is bewcsreu het door Vkrbeek aangenomene,

zoodat de oude Danan en Perboewatan kraters raudkraters

wareu. Opvallend is de oost-westelijk gerichte intrekking

van den krater— of dit een aanwijzing is van een oost-

westelijke spleet, moet liever in het midden worden gelaten.

De nieuwe en de oude dieptecijfers geven onderling groote

;it w ptogen. I >p 66n plaats, waar vroeger 50 M. werd gevonden,

vond spreker 250 M. en omgekeerd kon hij daar, waar bij

300 M. geen grond werd gelood, niet meer dan 260 M. vinden.

De oude dieptecijfers liggen evenwel vermoedelijk verkeerd

en spreker wil trachten ait het Journaal van het opnemings-

vaartuig, waarop die Ioodingen werden verrn-ht. met behulp

van de nu gemaakto juiste kaarr. de werkelijke plaatsen af

te leiden. Eerst dan kunnen met eenige zekerheid de gevon-

den afwijkingen besproken worden.

Cool. Krakatau. Yervolgens vertelt de Heer Cool, hoe hij

gedurende de Krakatau-expeditie in de eerste dagen van

Mei 1907, waaraan hij mede deelnam, voortdurend er op

gelet heeft of op een der eilandan van de Krakatau-groep nog
vulkamsche werking waar te nemen was, b.v. of fumarolen

of warme bronnen te zien waren. Xiets van dien aard werd
echter gevonden. Eenigermate verrassend was daarom het

l»ericht, dat door personeel van den Topografischen dienst.

dat lauger op de eilanden vertoefd had, in diezelfde maand
Mei langs een spleet aan de steile N.-afstorting van den Rakata
en in 't oostelijk gedeelte daarvan, bruine rook was gezieu.

opstijgend uit een reeks gaten. Dit verschijnsel ging gepaard

met het werpen of afrollen van steenen. Aan den voet van
die spleet bevonden zich een paar puinkegels. Hetgeen
beschreven werd pleitte zoowel voor vulkanische actie als

voor steenstorting (vergl. de notulen dezer vergadering op
Donderdag 14 Augustus 1902).

Verder waren door weers- en tijdsorastandigheden gedu-

rende de Mei-expeditie niet genoeg waarnemingen en metingen
verricht kunnen worden om de ligging van de eruptie-as van
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den gedeeltelijk afgestorten Rakatavulkaan te kunnen bepalen,
iots war door Vkmukkk in zijn bekend werk ,.Krakatau" nog
in hot midden izelaton was (biz. Kil en lW).
Van de gelegenhcid om met Dr. van Bemmblen den toeht

per Cycloop den 7- Augustus '08 mede te maken werd dan
00k gaarne gebruik gemaakt.

Dienzelfden dag word "s avonds hum
gestoomd en do z.gji. sploot waarlan<>-

1 li.-hi..

s Jangs den atstortingswaud

arlangs het verschqnsel zieh

ijzonder gunstige verlichting
mot den kijk.-r waargenomen, zuiuler dar emi-v r,n,k..p<iij-

ging of gaten gezion worden.

\\ at op in Moi gonoinon foto's gaten schenen, bleok srhaduu
van uitstekende gedeelten te zijn. De z.g.n. spleet geleek
meer op een sleuf. Den volgenden morgen word aan den
voet van hoogergenoemde puinkegels geland, beide werden
beklommen en voorts werd nog een gedeelte boven de recht-
sche dier puinkegels tegen den steilen Krakatauwand zolf

opgeklauterd. Xergens werd echter een spoor van rook of

werden grootere of kleinere openingen gezien. Gedurende
dien dag werd bijna voortdurend op dit punt van den berg
gelet, zonder dat iets gebeurde. 's Avonds om 6 1

/,, uur
werden echter plotseling twee doffe knallen gehoord en ver-

schenen langs het meergenoemde gedeelte van don berg
bruine wolken, die 't meest aan stofwolken deden denken
en die langzaam optrokken, waarbij een goluid alsof steenen

neerrolden en een opspatting van het water werd waarge-
nomen. Yermoedelijk had een afstorting plaats gehad van
steenen, losgeraakt door de nacht-afkoeling volgend op de

zonbeschijning over dag. Dit kan met knallen gepaard gaafi.

Den 9en werden 's morgens uit een sloep in 't midden van
den Krakatauwand verdere waarnemingen gedaan, toen plot-

seling een geheel bombardement werd vernomen en een

hevige steenstorting langs de sleuf en den wand, boven de

puinkegels omlaag en op deze en gedeeltelijk in zee terecht

kwam. Langs de sleuf en den wand en op de puinkegek

werden stofwolken opgejaagd.
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Het was juist het oogenblik dat de zon het bovengedeelte

van de sleuf begon te beschijnen.

Onmiddellijk werd dichterbrj geroeid, de stofrook trok

geheel op; gedurende bet verdere van den dag word niets

meer waargcnomen. *s Xaehts werdt afgereisd.

Het verschijnsel raoet, zooals uit 't, bovenstaande blijkt, dus

aan afstortingen, niet aan vulkanische werking worden toege-

schreven.

De piek van Rakata werd in de tweede periode, die

\"i Kiiir.K in tie Krakatau-geologie onderscheidt, at'wisselend uit

lavastroomeu en ascblagen opgebouwd. Die lagen loopen van

het centrale gedeelte van den berg mutr beneden. Yerbeek

hoopte uit bare ligging te kunnen opuiaken of de krater al

dan niet mede was afgestort, m.a.w. zocht hij daardoor de

ligging der eruptie-as te bepalen.

Door de afstorting waren ecbter slechts de koppen der

banken ontbloot, waaraan geen helling te zien is en een

onderzoek op den top van Rakata leverde geen voldoende

resultaat; bet werd door Yerbeek ecbter aannemelijk geoor-

deeld, dat de krater resp. de eruptie-as nog bestond.

Xu is er ecbter nog een methode, die tot 't doel kan

voeren; de bijna vertikale aderen of gesteentegangen, die de

lagen doorbreken en die aan den Rakata in grooten getale

aanwezig zijn. stellen een indriuging van bet magma, afkom-

stig van de centrale pijp, voor, waardoor de uit de flanken

van den berg vloeiende lavastroomen werden gevoed. Die

gangen convergeeren dus naar de eruptie-as, welker ligging

daarom bepaald kan worden door de richting der aderen

te ineten.

Aan den Etna werd door Lyell en Sartorius op deze

wijze de ligging der oude z.g.n. Trifoglietto-krater gevonden.

De gesteentegangen aan den 1.' A ii >
. \\-\ Meken nu ten

iluidi-lijkste te convergeeren naar een as. die vrijwel onder den

tegenwoordigen top gelegen en dus niet mede afgestort is.

Mogelijk wordt, wat men daarbij als eene centrale kraterpqp

zou moeten denken, in haar aller bovenste gedeelte echter
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nog door de afstorting aangesneden, daar somroige gangen

zich schijnen te vereenigen in een gesteente-massief, dat iets

beneden den top zichtbaar is.

Ue door Vekbeek genoeinde breedo andesitische gesteen-

teuanir. die in een belangnjke lensvorinige verdikkini: tiinli-t.

behoort niet tot 't systeem der bovengenoemde gangen, die

bftSaltisch zijn. Zij is beneden ongeveer 7
'/a M. breed.

Langzamerhand begint de begroeiing den bouw van de

doorsnede, die door den ongelijken weerstand tegen verweering

en uitschuring steeds sprekender zou worden, te verbergen.

Xa eenige diseussies wordt vervolgens de vergaderiug

gesloten.

Bestuursvergadering op Maandag
7 September 1908.

Aanwezig de bestuursleden : van Bemmelex, v. d. Goot,

T.JEEXK WlLLINK. V. Df.VKMEK. KaMERLIXU. V. HAPTEN,

v. KruK, v. Kami'ex en de gewone leden: Jacobson, Braak.

Cool en Streiff.

den Heer Exthovkx presideert

^egadering.

De notulen werden gelezen en goedgekeurd.

Voor het lidmaatschap hebben bedankt de Heeren: D. van

Hinloopen Labberton, A. A. Wittich, Dr. L. Gorodisky,

terwijl overleden is de Heer M. vox Faber.

Als leden traden toe de Heeren Dr J. K. vax uf.ldkk.

ing. van het mijnwezen te Welterreden en Dr. ('. Braak,

waarn. direkteur van het Magn. en Met. Observ. te WeUevreden.
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Kaar aanleiding van een schrijven uit Soerabaia en een uit

Seiiumtn;/ wordt hesloton bet voornemen van Kapt. Gooszen

om een lezing te houden over X.-iuiinea in Somihaia. Setna-

rang en Batavia geldelijk te steunen en daarvoor het gevraagde

bedrag van f 25.— toe te staan en zoonoodig dit bedrag te

verhoogen.

Van het bestuur van den Xed.-Ind. Kunstkring is bet ver-

zoek binnengekonieu om een der lokalen gratis af te staan;

dit verzoek is echter niet voor inwilliging vatbaar en wordt

besloten den Kunstkring op gelijke wijze te behandelen als

het Kon. Instituut van Ingenieurs en te nielden, dat het

lokaa] tegen de gewone voorwaarden gehuurd kan worden.

Verder wordt geoordeeld, dat nu zoo veelvuldig gebruik

gemaakt wordt van de vergaderzaal en de Gemeenteraad

voorloopig ziju zittinuvn nog in mis gebmiw wenscht te

houden, aan dozen K'aad een vergoeding van fh.— te vragen

voor gebruik van lokaliteit en meubilair.

Wegens tijdelijke afwezigheid van den socretaris /.alien dieii>

function worden waargenomen door den Heer Tjeknk \\ ili.ink.

Als tijdelijk vervanger van den redakteur van het tijdschriit

zal optreden de Heer C. Bbaax.

De Heer van Bem.melen is wegens zijn vertrek naar

Hvllantl verplieht te bedanken als vice-voorzitter.

De Heer van Kampbn doet de volgende mededeeling:

De zgn. „Neptunusbekers", sponsen van het geslaeht

Poterion, zijn reeds lang bekend uit droge exemplaren, door

zeelui uit den Oost meegebracht en in verscheidene Europee-

sche musea bewaard. Op de tochten van het onder het

Departement van Landbouw ressorteerende visschcrij-onder-

zoekingavaartuig de „Gier' is gebleken, dat deze sponsen

in de Javazee verre van zeldzaam zijn;herhaaldelijk werden

exemplaren met de trawl opgeiiaald, soms vijf in een trek.
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Ook is straat Malakka en de zuidelijke C'hineesche Zee werden
ze aangetroffen. Eenige stukken, in alkohol geconserveerd,

werden opgezonden naar Prof. Vosmaeb te Leiden, die na
anatomisch onderzoek tot de conclusie kwam, dat de fijnere

houw van Poterion groote oveereenkomst vertoont met de

boorsponsen. Hij vermoedt dus, dat de Xeptunusbekers hun
leven als boorsponsen boginnen. De jnistheid van deze

hypothese zal nog getoetst worden aan geconserveerd mate-

riaal van boorsponsen uit de Javazee.

Xadat de Heer van De venter een goede reis heeft toege-

wenscht aan den Heer van Bemmelex, wordt de vergaderiiii!

gesloten.

Bestuursvergadering op Maandag
12 October 1908.

Aanwezig waren de bestunrsledeii: de Haax, van Hafebn,

Gruns, Cool, van Devextek, van Lemuel. Stkkiff. Oxxex,

van Eek, Kamerling en Tjeenk "Willixk en liet gewone

lid van Gelder.

Wegens afwezigheid van den voorzitter wordt het voor-

zitterschap waargenomen door den Heer de Haax.

Xadat de notulen van de vorige voi-tradering zijn trelozen

en goedgekeurd en als lid is aangenomen de Fleer X. de Vn-^.

hoofdambtenaar aan het Dep. B. 0. W.. vestigt de Heer

van Eek de aandaeht op het in de ?orige rergaderi&g geno-

men besluit om een vergoeding voor het gebrnik van de

zaal te vragen aan den Gemeenteraad. Hij raeent, dat de

K. X'. V. gevaar loopt met den fiscus in aanraking te komen.

Daar reeds toestemmend antwoord van den Gemeenteraad

ontvangen is en het bedrag van f 5.— niet als huur maar

alleen als vergoeding voor het gebruik aangemerkr moot

worden, wordt besloten niet op de beslissing terug te komen.
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De Heer van Lummel brengt ter sprake het tijdschrift,

Allere'erst deelt hij mede, dat het redakteurschap na het

vertrek van den Heer van Bemmelen op hem had zullen

overgaan. en het nu toch zonder voorkennis van het bestuur

aan den Heer Braak was opgedragen.

De Heer Braak is echter geen bestuurslid en kan dus

niet als redakteur optreden. Het bestuur heeft geen bezwaar

de redaktie tot December aan den Heer Braak over te laten,

maar dan zal bij de gewone jaarlijksche verkiezing van func-

tionarissen een nieuwe redakteur aangewezen moeten worden.

Ook blijkt het de algemeene wensch te zijn, dat het

karakter van het tfjdsc >>v(\t. Op hot oogen-

blik is het bijna uitsluitend gevuld met waarnemingen van

het Magn. en Met Observatorium, en hoe belangrijk dcze

ook zijn en hoeveel waarde zij ook voor hot tijdschrift als

ruilmiddel mogen hebben, zoo is het toch gewenscht te

trachten ook andere artikelen van meer algemeenen en popu-

lairen aard te doen opnemen.

De Heer van Lummel oppert het denkbeeld het fegdschrift

fce splitsen en van de 4 afleveringen twee te bestemmen voor

de meteorologische waarnemingen en twee voor andere stuk-

ken, waaronder b.v. de gehouden voordrachten en raede-

deelingen.

Besloten wordt een volgende vergadering op dit onderwerp

terug te komen.

Door den Heer van Lummel wordt ter sprake gebracht

het houden van lezingen. Hij betreurt het, dat deze niet

gehouden zijn en om het goede voorbeeld te geven stelt hij

zich beschikbaar over eenige weken een lezing te houden,

waarbij hij dan gaarne uitgenoodigd zag de leden van het

onderwijzers-genootschap.

Ook de Heer Cool stelt zich beschikbaar om in December
te lezen.

De lezing over X.-Guinea. re houden door Rapt. Gooszen,

is door ziekte en overplaatsing van den spreker uitgesteld
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Januari of Februari. Kapt. Gooszen is dan van plan, eerst

te Soerabaia, daarna te Djokja en Semarang en ten slotte

alhier een spreekbeurt te vervullen.

Besloten wordt eerst een nadere opgave van de onkosten

te verzoeken.

De Heer van Hafiex vestigt nog de aandacht op de komst
van den Heer Rambaldo, die vermoedelijk wel een lezing

over luchtscheepvaart zal willen homlen.

De Heer Onnen, het woord verkrijgende, doet een mede-
deeling over het stoken met petroleum-residu.

Cit den aard der zaak, hoewel in deze vereeniging minder
op haar plaats dan in de Afdeeling van K. I. v. I., kunnen
luijiit' mededeelingen zich slechts bepalen tot de tot nog toe

verkregen practische resultaten. en dan nog voor zoover ze

mij door mededeelingen ter kennisse zijn gekomen.

De hier gebezigde residu is een voor olie betrekkelijk

dunne vloeistof, het is dan ook eigenlijk geen residu of over-

Wpsel maar minderwaardige ruwe olie. Xaar ik meen wor-

den geen vluchtige bestanddeelen er aan onttrokken. maar

deze ruwe olie uit de putten in den handel gebracht. De
warmtewaarde kan op ^b 11000 cal. per K.G. gesteld worden.

De zuiverheid laat weinig te wenschen over, hoewel er na

lang staan duidelijk een waterneerslag is aan te toonen; dit

hedraagt echter niet meer dan 1 a 2 °
.

Geheel anders is de elders (Rusland) gebezigde vloeibare

branclstof; het is een dik vloeibare, moeilijk te liehandelen

vloeistof, zonder vluchtige bestanddeelen, echter van hooger

warmtewaarde, waarvan het voordeel echter verloren gaat

door de minder gemakkelijke behandeling. Bij het stoken

met vloeibare brandstof, trouwens met iedere brandstof, wordt

allereerst gestreefd naar eene zeer lijne verdeeling, zonder

verliezen natuurlijk, teneinde de menging met lucht, voor de

verbranding benoodigd, zoo innig mogelijk te doen zijn.

Is dit eenmaal verkivgon zonder kostbaiv middelen, dan
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is ook het voordeel van de veel duurdere brandstof in

vergelijking met steenkool nog steeds belangrijk. Hoewel het
S. G. geringer is dan 1 (± 0,92) is het voor de vergelijking

gemakkelijkcr bij residu met Ltrs. tegenover steenkool met
K.G. te rekenen.

Residu kost thans te Prioh f 18.— de ton van 1000 Ltrs.,

de steenkool aldaar f 13.80 tot f 14.— de ton van 1000 KG.,
goedkooper echter in groote hoeveelheden. 1 Ltr. residu heeft
een warmtewaarde van 11.000 cal., 1 K.G. stk. van 6600 cal;
de verhouding is als 5 tot 3, welke ik bij alle vergelijkingen
als maatstaf zal gebruiken; residu mag dus om hetzejfde
resultaat te verkrijgen l

3
/ 3 X zooveel kosten. De ton residu

van f 18.— te Priok kost aan transport f 1.65 voor ons,
de ton steenkool ongeveer / 2.25. Op de eerste behoeven geen
verliezen geleden te worden, bij de steenkool moot 1 a 2 °/

gewichtsverlies worden in aanmerking genomen. Met die
kleinigheden, die voor een algemeene beschouwing slechts
kleinigheden blijven, houd ik Her geen rekening. Residu
kost mij dus / 19.65, steenkool f 16.—. Er zijn echter goed-
koopere steenkolen te krijgen, echter niet zoo gemakkelijk,
n.m. de Ombilienkolen. Die werden mij althans voor een
paar jaar voor f 9.— fr. P. geoffreerd, en bij herhaling
v/h aanbod voor minder. Met dit aanbod kreeg ik toen-
tertijd een daling in den residuprijs, van f 19.— op fll.— .

Hoe er overigens met dien prijs gescharreld wordt moge
blijken uit het feit, dat aan het eind van 1907 en begin 1908
de residuprijs plotseling steeg van f 17.— op f 20.— en van
f 20.— op f 24.—, terwijl na gedeeltelijke uitvoering van
de bedreiging om geen residu meer te bezigen maar steen-
kool, de prijs daalde tot f 18.—. Wei een bewijs dat ze,
bij de betrekkelijk geringe afname, ermee in hun maag zitten.
De prijs van f 18.— resp. / 19.65 staat gelijk wat warmte-

gevend vermogen betreft met (-^ X 6) - f 2.-= rond

f 10.— per ton steenkolen, waarvoor deze wel te Priok te
ta^gen xullon zijn, zoodat f 18.— als normale n
concurreerend is met steenkool.
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Tegenover andero voordeelen van residu, als gemakkelijker
aanvoer, nauwkeuriger meting, grootere zindelijkheid, minder
personeel staan eenige nadeelen, als: aanwezigheid van water,
en op ijzer vretende bestanddeelen (zwavel? of zout?), welke
laatste vooral voor ijzeren schoorsteenen, zooals ik tot mijn

schade gemerkt heb, minder gewenscht zijn. Een belang-
rijker voordeel echter, waarom zelfs bij gelijke prijzen residu

te prefereeren is, zit hem in bet veel grooter nuttig effect

van de verbranding, en wel doordat de residu veel inniger
met de toe te voeren lucht gemengd kan worden dan steen-

kool, eene volkomen verbranding aldus verkregen kan worden
en geen roetvorming plaats heef t. Iederen keer dat een ketel
bij ons buiten dienst gesteld wordt, staan we wederom ver-
baasd door de zuivere witheid van het metselwerk binnenzijds,
waarvan men 0111 zoo te zeggen soep eten kan. terwijl

iedere steenkoolketel altijd een zwarten roetaanslag vertoont.
Rook op den schoorsteen is dan ook een bewijs van minder
goed stoken. De vlam moet door een opening aan de
achterzijde van de rookkanalen of elders gezien kunnen wor-
den, zoodat een regelen der vuren d.w.z. van de benoodigde

hoeveelheid lucht zeer eenvoudig is. Hoe wordt nu de zoo

noodige fijne verdeeling verkregen?

Waar mogelijk (landketels) wordt het voordeeligst de

stoominjectie gebezigd. Ik durf dit met zekerheid to

zeggen, aangezien de cijfers aantoonen bij ons eene gemid-

delde 14 (15) voudige verdamping, d.w.z. 1 Ltr. residu

verdampt 14 (15) Ltr. water (het theoretische cijfer is

omstreeks 17); er zijn tijden dar de verdamping meer dan

15 voudig is.

Echter hangt dit, daar ik geen andere oorzaken kon

ontdekken, nauw samen met de qualiteit van de residu, en

met de oordeelkundigheid van den stoker. (Over 2 goede

stokers, die onder gelijke omstandigheden nog 20 % verschil

toonden).

Over details in de stookinrichting, d.w.z. de binnenbemet-

seling der vuurhaarden. wil ik niet in bijzonderheden treden,
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die is over hot algemeen overal hetzelfde. Het korat voor

eene goedc verbranding in hoofdzaak aan op de wijdte en
lengte der ingeraetselde buizen, of ondergemetselde bogen.

Dit is zeker, dat in een goed ingericht yuur de residn eerst

met lucht en stoom een haast gasvormig mengsel wordt,
dat door de hitte en meerder aanvoer van lucht een ontplof-

baar mengsel wordt, gasvormig en clan volkomen verbrandt,

evenals een blaasvlam, met hooge temperatuur (mits het niet

te snel afkoelt door de ketelwanden).

Hoe hoog die temperatuur is weet ik niet. Een veel voor-

komend gebrek, vooral te vreezen bij de ketels met korten
vuurgang (scheepsketels, locomotiefketels etc.), is de te late

verbranding, waarvan het gevolg is, dat de schoorsteen spoedig
roodgloeiend en erger wordt, maar onvolcloendo stoom gevormd
wordt, Vooral de Paketvaart heeft in het begin harer proeven
daar veel last van gehad.

Het is dus zaak zooveel mogelijk voor eene spoedige ver-

branding te zorgen en overigens den af te leggen weg door
de rookgassen (verbrand product) zoo lang mogelijk te maken.
De trek mag niet te groot zijn.

Een, ook door de opiumfabriek en door ons ondervonden
nadeel van deze te late verbranding is de te lage tempe-
ratuar der inmetseling. Deze toch moet steeds de residu
t'li.k'ii ontsteken; ontbrandt de residn eerst daarachter, dan
wordt de steenmassa niet warm genoeg, en het gevolg kan
zijn een opeenstapeling van ontplofbare gassen, die plotseling

ontploft en nogal schade kan aanrirhten. Ik meen, dat in

de opiumfabriek inderti.pl een zijmuiir van de inmetseling
werd weggeslagen, terwijl bij ons de dekplaten der rook-
gangen in de eerste verdieping er afvlogen, waarbij bleek
dat de ophangooren waren afgebroken.

Deze ontploffingen komen ook voor bij plotselinge wind-
vlagen, waarbij om zoo te zeggen de vlam even wordt
iiitgeblazen. Dour doelmatijre wijzigingen in de binnenbe-
metseling is het ons gelukt deze bezwaren geheel op te
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Waar bij ons cen reeds zoo gunstig verdampingscijfer
vcrkregen is, bestaat er geen aanleiding om van systeem te

veranderen. Wei heb ik er sterk over gedacht om'de stoom-
injectie te veranderen in lucht-injectie, de lucht moet er
torn z ijn, maar het is de vraag of de stoom niet een gimstigen
invloed op de verbranding uitoefent. Yoorshands twijfel ik
daaraan. Het komt mij voor, dat de working van den stoom
nihil is na de fijne verdeeling der residu. Voor de ontle-

ding van den waterdamp in H. en 0. is een hooge tempera-
tirar noodig. De warmte daartoe wordt onttrokken aan de
door verbranding verkregen warmte. Deze krijgen we wel
is waar wcer terug bij de volkomen verbranding tot H2

0,
">aai- daar zal altijd wel een verlies plaats hebben door
die tweemalige noodelooze scheikundige reactie. Een ander
geval is het, als de waterdamp gunstig werkt op de ontle-
ding van de koolwaterstoffen in C. en H. Echter, zooals
gezegd, is er bij de zeer voordeelige verdamping voor mi]
geen aanleiding daarover dure proeven te nemen. Ik zou
er voor noodig hebben een luchtpomp, die mij lucht van 9
atm. of hooger bezorgt, zooveel als ik nu stoom verbruik
voor de sproeiing en nu doet zich het merkwaardige geval
voor, dat ik daarvoor een stoommachine zou noodig hebben,
die net zooveel stoom verbruikt als nu voor de vuren gebe-
zigd wordt, waarscbijnlijk nog iets meer. Ik kon deze hoe-

veelheid stoom bepalen, door gedurende eenige weken 2 ketels

met residu gestookt in dienst te houden en den derde, met
steenkool gestookt, te bezigen om aan die 2 stoom te leveren.

De verbroikte hoeveelheden water van I en II samen en

van III all* n worden,

en zoo kwam ik tot de conclusie, dat de benoodigde hoe-

veelheid stoom ongeveer 10—12% bedroeg van de totale

gevormde hoeveelheid. Dit is zeer veel. Ik zou voor een

luchtpomp een capaciteir van — .">n HP. noodig hebben d. i.

een tiende van de totale capaciteit van 500 HP. Om nu voor

een twijfelachtig voordeel een paar duizend gulden op hoop

van zegen uit te geven, is voor eon maatscbappij als de
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onze, die pas winst begint te maken, onzin. Bij de Opium-

fabriek, waar de vcrdamping nog niet hooger verkregen is

-kunnen worden dan 10 a 11 voudig, zou zoo iets te probeeren

zijn. Het lijkt mij echter veel eenvoudiger de bestaande

installatie zonder belangrijk meerder kosten door doelmatige

wijzigingcn u bthlg tot hooger nuttig effect op

te voeren. Wat daarmede verkregen zou kunnen worden,

bedraagt wel een besparing van 2000 -j- X H — onge-

veer f 400.— per maand.

Een overgang tot de wijze van stoken door de Paketvaart

tfaatschapprj toegepast, lijkt mij een maken van kosten zonder

voldoenden waarborg. Omtrent !e scheeps-

ketels en de verhouding van hoeveelheid steenkool tot residu

neb ik geen inlichtingen kunnen vorkrijireu. Ilierbij komt

een ander punt in ovenveging, n.l. er mag geen ketel-

water verloren gaan, daar dit zoo bezwaarlijk uit zee is

aan te vullen. De stoom voor het inblazen gebezigd is

verloren. Het zoogenaamde Meijer^'lie patent, li-enoemd uaar

den vorigcn Chef Werktuigkundige, wordt daar met succes

toegepast. Het komt in principe daarop neer, dat de residu

onder druk uit eenige fijne openingen wordt gespoten en

fijn verdeeld wordt. De benoodigde lucht wordt aan den

omtrek van het vuur toegevoerd. Daardoor wordt eene vol-

doend innige menging verkregen, de verbranding geschiedt

nog in den vuurhaard. gedeeltelijk in de vuurkist. Een uadeel

is een plaatselijke enorme verhittinu'. waarvan in den aanvang

last werd ondervonden, die echter door bekleeding met steen

verholpen wordt.

Hier, waar op het behoud van den stoom in den condensor

moet worden prijs gesteld, zou een injectie met lucht onder

hoogen druk met succes kunnen worden beproefd en toege-

past. Vooral daar is di-ze laatste methode aan te bevelen,

waar de stoomproductie van een stoomketel met steenkool

al tot een maximum is opgevoerd, zoodat de meerdere voor

de branders benoodigde stoom tot een verbetering van den



ketel zou aanleiding gevcn, waardoor natiuulijk tm gerlnger

nuttig effect zou worden verkregen en dus te hoog brandstof-

verbruik (Heine stoomketels).

op Maandag
1908.

de leden: Jacc

notulen van de

en na eene rect:

*iel, goedgekeurd.

Ingekomen stakh-n. Aangemeld als lid:

Dr. Schoevehs, Leeraar Gymnasium Willem III.

J. E. Warendorf. Leeraar H. B. S. Soeralaia.

Dr. C. Braak, waarn. Dir. K. Magn. Observ. Weltevreden.

W. H. L. Johan, Controleur BJB.

Bedankt:

de leden Buijs, Soeralaia en Leclercqde Coureelles, Welti-n-cdcn.

Mededeeling van Dr. Fk;ee, dat hij binnenkort zijn portret

voor de vergaderzaal zal sturen.

Bedankschrijven van Prof, tax der Waals voor de hem

gezonden sympathiebetuiging.

Verzoek van den Xed.-Ind. Kunstkring ora over de groote

zaal te mogen besehikken voor een tentoonst-.-lliui:' van Japan-

sche prenten en curiosa van 20 November tot 4 December

op de gebruikelijke voorwaarde van lichtbetaling, Geen

bezwaar.

LXVIII
1?k

-
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De voorzitter doet mededeeling, dat de president van den

Xed.-Ind. Kunstkring nader l>ij hem op de kwestie van net

verhnren van een der zalen van het gebouw is teruggeko-

inen met de mededeeling-, dat door den Kunstkring met meer

dan f 150.— per jaar kan worden betaald.

De Xatuurk. Vereeniging, die van het Kon. Instituut van

Inufetiieiirs voor een dergelijke kamer f 250.— ontvangt en

het lieht betaalt, vreest dat genoemd Instituut bezwaar zal

makcn die som te blijven betalen als de Ned.-Ind. Kunstkring

zooveel minder betalen zal. Xa eenige voorstellen wordt

ten slotte het voorstel van den Heer van Haften aangeno-

men, om den Kunstkring mede te deelen, dat de K. X. V.

bereid is, voor zoover het haar betreft, met een huursom
van f 200.— genoegen te nemen en dat de Kunstkring zelf

het licht zal moeten betalen. In dien zin zal worden ge-

sehreven.

Xadat vervolgens de Heer Cool eenige opmerkingen gemaakt
heeft over de laatst gehouden lezing van Dr. van Llm.mel.

wat betreft het niet rondzenden van eonvocatiebiljetten, het

niet leiden der vergadering enz., waaromtrent de voorzitter

en de waarn. secret^: ..m-ii geven, verzoekt

Dr. van Devknteb bet oavolgende in de notulen op te nemen:
Voor eenigen tijd deed spreker volgens Dr. Anema en

litni/.elven een mededeeling over het bestaan van mengsels
van waterstof met koolwaterstoifen, wier samenstelling uit

de gewone gegevens van eudiometer proof en densiteit niet

konden worden afgeleid. Xa de publieatie van dit onderzoek

in het chemisch weekblad (1908, pag. 65) wezen de Belgi-

sche geleerden de Volderk en de Smet er op (Ibid. pag. 171),

dat zij reeds twee jaar vroeger (Revue generale de Chemie
pure et appliquee, 1906, pag 395) eene algemeene theorie

over de analyse van gasmengsels hadden gegeven, die de

door Anema en van Deventer onderzochte gevallen omvat.

Wat later braeht de Heer J. P. vVuite (chemisch weekblad
1908, X°. 33) eene beschouwing van hemzelven over indirede

analyse in herinnering, welke (eveneens in het chemisch



_ 259 —

weekblad verschenen, 1907, pag. 19) nog- algemeener is dan

die der Belgische heeren en dus ook dan die van Anema

Terwijl spreker beide reclames volkonion gererhtvaanli^l

acht en ze gaarne in de notulen en verslagen der K. X. V.

venneld ziet. ineent hij evenwel to mogen opmerken. voor-

eerst: dat liet onclerzoek van Dr. Anema en hemzelven de

gevallen behandelt, die voor eon gasanalyse wel altijd de

belangrijkste znllen zijn, die nl, waarbij een der bestand-

deelen waterstof is; ten tweedo. dat bun theorie geen andere

dan de meest elementaire algebra gebruikte. terwijl en de

Belgische heeren en de Heer Wuite voor hun beschonwing

determinanten noodig hebben.

Vervolgens laat de voorzitter eenige exemplaren zien van

op het topografisch bureau gemaakte drie-kleuren-fotografieen,

die door de aanwezigen worden bewonderd.

Alvorens tot de mededeeling van Dr. Braak over te gaan,

brengt de Heer Tjeenk \Yillixk nogmaals het door hem

en den Heer van Lummel op de vorige vergadering voor-

gesteld plan tor sprake omtrent de bijvoeging van een Bijblad

aan het tijdschrift, De bedoeling wordt nogmaals toegelieht

en kan de opmerking van Dr. Valeton, dat daardoor concur-

rentie met Teysmannia zou ontstaan, worden weerlegd,

omdat dit laatste blad alleen op het gebied der botanic

publiceert en het Bijblad alio populair wetenschappelijke

mededeelingen en belanirrijke reft -rat en zou opncinen. Door

enkelen, o.a. het lid Cool, wordt de vrees uitgesproken, dat

niet voldoende eopie zou toevloeien, terwijl weder anderen,

o.a. Kolonel Enthovex en Dr. Braak, reeds copie zouden

kunnen leveren.

Aangezien de kosten per vel druks voor 500 exemplaren

f 25.— a f 26.— zullen bedragen, wordt besloten met ingang

van 1909 een proef te nemen.

De behandeling van de ontwerp-begrooting wordt tot de

December-vergadering uitgesteld.

Daarna krijgt Dr. Braak het woord voor het volgende:
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Het helium, dat hot eerst op do zon is ontdekt en in

kleine hoeveelheden in den dampkring en in hot water van
vele bronnen voorkomt, kon door Prof. Onnrs in grootere
hoeveelheden dan tot nog- toe het geval was worden verkre-
gen, nadat het Bureau voor Handelsinlichtingen te A>n*tmh„t
under directie van zijn brooder 0. Kamerlixuh Oxxks in bet
monaziet zaml do nicest geschikte stof voor de bereidint>-
hud -evonden. Eerst toen kon een groote stap vooiuaarfs
worden gedaan in de richting van het docl. dat steeds van
don boginne af door Prof. Oxxes met groote stelsclmati-heid
is nagcstreefd, n.l. het absolute nulpunt. Het bereikte succes
is dan ook niet toe te schrijven aan een gelukkig toeval.
maar het gevolg van een onvermoeid arboidon volgens een
vast plan met een volharding, die niet vertlauwde noch door
tegenspoeden, noch door het succes van anderen, die op een
Kinder breede basis on daardoor soms sneller werkten.
Wat ons jongercn steeds in hooge mate bewondeiin-

afdwong, was de kalme vastberadonhoid. waarmoo deze wed-
loop werd gevoerd. Xooit wercl tot een volgend Vadium
overgegaan voor het vorige volkomen onder de knie \va.
hetgeen mag blijken uit het feit, dat met het doeibaar
taaken van zuurstof en waterstof gepaard ging het scheppen
van de gelegenheid tot het doen van metingen bij lage
temperaturen tot een nauwkeurigheid, die in geen enkcl
laboratorinm zijn wecrga vindt. Het is hicruit begrijpelijk, dat
Wof. Dbwab met het vloeibaar maken van waterstof Prof.
Oxxes voorbijstreefde, doch waar voor het volaende stadium
de expenmenteele moeilijkheden zoo geweldig stegen, moest
de overwmning blijven aan dengene, die zich het best had
voorbereid. Een ieder, die de voorbereiding voor de proef
van 10 Juli had meegemaakt, was dan ook overtuigd, dat
het gelukken moest.

Voor het welslagen der proef waren in hoofdzaak twee
dmgen noodlg. P. De beschikking over een genoegzame
hoeveelheid zeer zuiver helium. * De hnlpmiddelen voor
het verkrijgen van een temperatuur van ongeveer 4° abs.
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Het ccrste werd verkregcn, echtor niet dan na veel vruchte-

looze inspanning, door het door vorhitting van hot mona-

zietzand verkregen gas onder toevoeging van zuurstof tot

Olitploffing te brcngen, waardoor do watorstof word verw ijdcrd

en vervolgons door afkoeling in vlooibare lucht en onder

druk over kool, die in vlooibare watorstof werd afgi-koeld:

daarna werd het gas goleid over verhit Cu () on do lioven-

ireiioemde hewerkiiigrii lii'i'haalil tor ueen waterstof nicer

was aan to toonen. Zoo werden ongeveer 200 L. bereicL

Voor hot verkrijgen van voldoond lage temperatuur word

gebruik geinaakt van ecu regenerator spiraal volgens Hampson.

Alvorens dezc spiraal te bereiken werd het gas afg<>ko*-Id

en gedroogd in vloeibare lucht en vervolgens goleid door

een tweetal spiralen, waarvan de eene door verdampende

waterstof, de andere door het ontspannen helium werd afge-

koeld. Daarna werd het door een spiraal gevoerd, geplaatst

in vloeibare waterstof, kokend onder verminderden druk, bij

een temperatuur van 15° aba., waarna het in den regenerator

kwam en ontspannen word.

De toestel was gebouwd volgens het voorbeeld van den

waterstof refrigerator, behoudens kleinere afmetingen.

De ruinite. waariii het helium zich ontspande, werd gevormd

door een vacuumglas, dat tegen warmtetoevoer beschut was

door een tweede vacuumdas in vloci! tare waterstof geplaatst.

Hieromheen was een vacuumglas met vloeibare lucht, dat

weer in een glas met alcohol zich bevond. Door al doze

omhulsels heen bleef het binnenste volkomen holder zichtbaar,

dank zij de voorzorgen genomen om inlokken van lucht to

voorkomen, waardoor minder vluchtige bestanddeelen zich op

de wanden zouden hebben afgezet.

Een denkbeeld van de voorbereidende werkzaamheden krijgt

men als men bedenkt, dat tegen den avond van den vorigen

dag 75 L. vloeibare lucht waren gemaakt, terwijl in den

morgen van den 10aen Juli 20 L. vloeibare watorstof worden

gecondenseerd. Deze vloeibare gassen werden in groote

Hen bewaard. Het bereiden van genoemde hoeveelheid
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Waterstof op zichzelf is al geen kleinigheid. Hoewel dit

na de langdurige ervaring in het natuurkundig laboratoriuni

in den regel nu geon bezwaar meer oplevert, dient niet te

worden voorbijgezien, welke inspanning het heeft gekost de

uarcrst'tfcirriilatio onbcrispolijk te doen loopen. Een beschou-

wing van bet groote aantal hulpapparateu en onderdeelen van

don Tucsti'l Livt-n vt'i'dcr i.'cn denkbeeld van de expenini-ntct'le

moeilijkheden. die bij de proef zelve in het spel kwamen.
Van 5.

u30 tot 7.
u30 duurde de proef, waarbij het helium

door een pomp, speciaal voor zuivere gassen ingericht, werd
opgepompt tot een druk van 100 atm. en door den expansie-

kraan naar de pomp terugstroomde.

Te half acht werd de vloeistof opgemerkt, die zieh al

vroeger had gevormd, maar aan de waarneming was ontsnapt.

Reeds van te voren was n.l. de in het vacuumglas geplaatste

heliumthermometer zeer constant geworden, hetgeen op de

aanwezigheid van vloeistof scheen te wijzen. Deze was
echter zeer moeilijk te zien, doordat de vloeistofoppervlakte

als een plat vlak scherp tegen den wand stond.

Toen de vloeistof het eerst werd opgemerkt waren onge-

veer 60 c.M3
. vloeibaar helium aanwezig. Verlaging van den

druk boven het helium tot 1 c.M., waardoor de temperatuur

tot 3° abs. daalde, was niet voldoende het helium vast te

maken. Het kookpunt ligt bij 4.3°, de kritische temperatuur

bij 5°; de kritische druk kan op 2.3 atm. geschat worden.

Bestuursvergadering op Maandag
14 December 1908.

Aanwezig de bestuursleden: Esthoven (President), van
Devbnteb, Grijns, Kamerling, Cool, de Haan, Tjeenk
\\ illixk. het gewone lid Beaak, benevens de Secretaris

van Kl'ijk.
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De notuleii van de vorige vergadering worden voorgolozen

en goedgekeurd.

Bedankt, afgevoerd of vertrokken do leden: van Eck,

Saetek, Tillema, Horsman, Lancee, Krii'ER. Hoorens van
H'euxlx<;ex, Warxeeke, Boxxermax, Tieeexies Kruijthoff,

Tekbekuh. Steee.max en v. Sehoewexberu, alio to Semanuig;
J. Th. Axlriesse to Gombong, de Vletter en Kiewiet de
Jonge te Weltevreden.

Aangemold als lid: Dr. E. Rudel te Sintang en Dr. K.

Gorter te Buttail orij.

Ingekoraen is een schrijven van het N. I. Onderwjjzers-

genootschap met een dankbetuiging voor de uitnoodiging

voor de lezing van Dr. van Lummel op 30 Oct. j.l. benevens
een antwoord van den Xed.-Ind. Kunstkring, dat van het

voorstel betrekkelijk de verhuur van een lokaal in ons gebouw
goede nota is genomen.

Vervolgens is aan de orde de verkiezing van het bestuur

over het jaar 1909.

De president, Kol. Exthoven, kan zich wegens aanstaand
vertrek naar Europa niet meer beschikbaar stellen, boven-

dien is in de vacature van ondervoorzitter, ontstaan door het

vertrek van Dr. van Bemmblbn, nog niet voorzien en moet
om dezelfde reden nog een redacteur voor het tijdschrift

worden gekozen.

De overige bestuursleden worden bij acclamatie herkozeD.

Bij de stemming behalen voor president:

Dr. de Haax 6 St., Dr. Tjeexk Willink 1 st., v. Eek 1 st.

voor vice-president:

Dr. Grijns 6 st,, Dr. Tjeenk Willink 2 st.

voor redacteur van het tijdschrift:

Dr. van Lummel 3 st., Dr. Tjeexk Willink 2 st.,

Dr. Braak 3 st,

Xadat Dr. de Haan op de onregelmatigheid wijst, dat

Dr. Braak niet kan gekozen worden, aangezien hij nog geen
bestuurslid is, wordt deze bij acclamatie daartoe
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en behaalt bij de herstemming 6 st, zoodat voor 1909 het

bestuur Bis volgt is satnengesteld:

Yoorzitter: Dr. DE Haan.

Ondervoorzitter: Dr. Grijxs.

Secretaris: J. G. van Klijk.

Penningnieester: J. W. van Eek.

Directcur dor Gebouwcn: (-H. Mei.ill.

Redacteur v/h Tijdschrift: Dr. Bkaak.

Yorvolgons wordt dc ontwerp-hegrooting behandeld, toege-

lieht en goedgekoiud.

Als lid van do fmancieele cominissie wordt aangewezen

Yorvolgens wordt door den secretaris de opmerking ge-

niaakt. dat van hot irold door de vereeniging naar Europci

gezonden voor de bestrgding dor uitgaven voor het werk

,.de Fauna van Xederl.-Indie" geen afrekening is ontvangen

en ook niet bekend is, waar en hoe dat geld is belegd.

Aan Prof. Slitter zal een informatie-schrijven worden ge-

zonden.

Thans brengt de Heer Tjkenk Willixk het plan van het

tot stand brengen van een centrale Slipcatalogus ter sprake

en deelt mede, dat hij bij voorloopige informatie bij invloed-

rijke personen steun voor zijn plan mocht ondervinden.

De bedooliuu' is in (Urn conmilon ratalogus alle geordende

. m op te nemen en dan op de plaatsen, die daarvoor

in aanmerking komen, als Weltevreden, Semarang, Soerabaia,

Buitenzorg, wellicht Bandoeng, Sahtiga en andere een exem-

plaar van dien Slipcatalogus te deponeeren.

De Heer Tjeexk Willink heeft zich de moeite getroost

eene oppervlakkige kostenberekening t< niak.-u. zouwt'l wat

betreft de eerste kosten van tot stand brenging als die van

onderhoud. Hij licht toe, dat de kosten van tot stand brenging
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zouden moeten worden bestreden uit eene RegeeringssuMdie,

aangezion toch de Regeering nu reeds pogingen doet om

door de nitgifte van aparte catalogi in het gebrek aan een

centralen catalogus to voorzien en daaruit dus blijkt, dat de

Regeering plannen heeft om in die richting iets tot stand to

brengen. Bovcndicn zou een dergelijk werk niet door een

bepaald persoon of eene bepaaldc vereeniging kunnen worden

uitgevoerd, daar het een kwestie van algemeen belang is.

Hij becijfert, dat de kosten van eerste inrichting f 9000.—

zouden bedragen, docb geeft direct toe, dat dit bedrag

slechts oppervlakkig is bepaald. De voorzitter en Dr. de

Haan geven als hun meening te kennen, dat de begrooring

erg rooskleurig is te nocmen, omdat o.a. eenige groote biblio-

theken als die van het Departement van Oorlog, het Mijnwezen

enz. niet in het plan zijn opgenomen.

Xa eenige bespreking omtrent de vraag of het te ver-

wachten nut evenredig kan gesteld worden met de groote

uitgaven en op welke wijze de zaak zou moeten worden

aangepakt wordt besloten, dat voorloopige l)esprekingen zullen

worden gehouden tusschen de Hecren Dr. Tjeenk Willink

en Dr. van Ronkel van het Bataviaasch Genootschap, die

daartoe door de K. N. V. zou worden uitgenoodigd. Deze

heeren zouden dan eene memorie opstellen, die door de

K. X. V. aan de Regeering zal worden aangeboden, zoodat

het werk onder de auspicien van onze vereeniging zal worden

tot stand gebraeht.

AlvmviH 'I" vem-ad-' richt de ni* u

voorzitter eenige woorden ten afscbeid en van hartelijke

waardeering tot den aftredenden voorzitter Kol. Entiioven,

die voor die woorden dank zegt,



BEGROOTING VOOR 1909.

ONTYAXGSTES.

140 leden f 1680.-

60 afd. leden „ 360.-

Gouv. subsidie „ 2000.-

Huur paviljoens en lokaal . „ 2000.-

Rente van belegde gelden . „ 200.-

MTGAVEX.

Aankoop boeken en tijd-

schriften

Bindwerk

Brandassurantie

Versch. uitgaven . . . .

Aankoop kasten

Toelicfiting.

\. Verhoogd, tenge-

II. Tijdschrift.

Toelage redacteur . . .

Wetensch. Centraalbureau

Drukloon

Verzendingskosten . . .

Kl. uitgaven



III. Vergaderhnjpn.

11. Best, en alg. vergaderingen.

12. Populaire voordrachten . .

IV. Gebomren.

Onderhoud en herstellingen. f 300-

Meubilair onderhoud . . . „ 10-

Brandassurantie „ 41.2

Verponding „ 95.-

Verlichting „ 100.-

Afschrijving gebouwen

Y. Secretariaat.

Toelage secretaris .

Kl. nitgaven . . .

400.—

946.25

f 1230.—

VI. Bediendenloon.

Bediendenloon . . . . . f 168.—

VII. Wetensrli. doeM ulen.

- „ 1025.—

VIII.

Inningskosten. . . . . . „ 175.—

IX.

Onv. nitgaven . . . . pro memorie.



LTST VAX GEDUREXDE HET JAAR 1908

ONTVANGEN BOEKWERKEX.

Aa. 201. Erik Fagerholm. Ueber clen Steriihaut'en

Messier 67. (Dissertatie).

Aa. 203. Gnomoniqne graphique.

Ab. 118. G. V. Beek. Over monoiden. (Dissertatie).

Ab. 119. Z. J. de Laxgex. Kinetische afleiding van ther-

modynamisehe evenwichtsvoorwaarden. (Dissertatie).

Ab. 12n. M. J. dk Boer. De rationale kroinmcn van den

vijMen graad in R. 5 en R. 4. (Dissertatie).

Ab. 121. Carlbaoi Ture. Contributions a la tlieorio des

inoiiveinents inliniinent perils d'uii irazhi'terouvne. (Dissertatie).

B. 212. Dr. W. van Bemjjelen. Over den regenval

op Java.

B. 213. M. F. Coubty. Observations pluviometriques et

thermometriqnes faites dans le Departement de la Gironde
de Jnin 1906 a Mai 1907.

C. 160. W. J. H. Moll. Onderzoek van ultra roode

spectra. (Dissertatie).



C. 162. Harold Moulin. Undersokningar ofver den Guse-

lektriska Strommen. (Dissertatio).

C. 163. Dr. E. Cohen. Onderzoekingcn over den binnen-

weerstand van normaalelementen.

C. 164. Dr. E. Cohen. On the velocity of electrical

reaction.

C. 165. Dr. E. Cohen. Het bepalen van overgangspunton

langs electrischcn weg en de c'jectroniotorische kraehr bij

scheikundige omzctting. (Hollaudsche on Dnitsohe uitgave).

Da. 278. W. H. Idzerda. Do fotografio in dienst dor

wetenschap en hare beteekenis als kunst. (Rede 1908).

Da. 279. X. H. Cohen. Over lupeol, eenc bijdrage tot de

kennis dor cholesteriiKuditi-v. li'-liann-ii. Proefsehrift l!"»<i.

Da. 283. Dr. A. S.mits. Do rhnnio in hare umlc on nieuwe

banen. Rede 1907.

Da. 284. H. C. Schamhardt. Isothermen van mengsels

van benzol en aether (v. d. Waalsfonds).

Da. 285. M. Bertrams. La reaction de Friedel-Crafts sur

quelques ether- Khyli ipt -.•> ehez acides chloroacetiqaes. (1906).

Da. 286. H. P. Barendrecht. De dimorphic van het ij>



Da. 287. E. Cohen en G. Bredig. Het overgaugselement

en eene nieuwe wqze van zijne toepassing. Overdruk 1894.

Da. 288. E. Cohen. Uber die Inversionsgeschwindigkeit

in Alcohol-Wassergemischen. Overdruk 1899.

Da. 289. Ch. M. v. Deventer en E. Cohen. Uber Salz-

bildung in alcoholischen Losung. (Overdruk).

Da. 290a. E. Cohen. Uber eine neue (vierte) ArtUmwan-
dlungselemente.

b. Experimentaluntersuchung iiber die Dissocia-

tiongeloster Korper in Alcohol-Wassergemischen.

c. Uber den Yerlauf chemischer Reaktionen bei

Gasen.

Da. 291. E. Cohen. Die Loslichkeit der Silberhalogen-

salze in verschiedenen Losungsmitteln und ein dabei auftre-

tendes Gleichgewicht, 1895 I.

Da. 292. J. H. van t Hoff, E. Cohen und G. Bredig.

Zur Theorie des Umwandlungselements ohne metalstabile.

Phase 1895.

E. 457. Comtb de Montessus de Ballore. La science

seismologique. I9i>7.

E. 4:>8. J. W. W. Spbncbb. The Falls of Niagara (Geolo-

gical Survey of Canada).

E. 459. W. H. Collins. Report on a portion of Northwes-

tern Ontario traversed by the national transcontinental

Railway between Xipigon and Sturgeonlake. (Geological

Survey of Canada Xo. 992).

E. 460. W. W. Leach. The Telkwa river and vicinity

B. C. (Geological Survey of Canada Xo. 988).



E. 461. R. G. Mc. Connell. Report on Gold Values in

the Klondike High level gravels. (Geological Survey of

Canada Xo. 979).

E. 462. Hugo Cool m. i. Het zwavelvoorkomen op

Sicilie. (Overdruk).

E. 463. Hugo Cool hi. i. Eenige mededeelingen en

beschouwingeii naar aanleiding van een onderzoek aan den

kraterwand van den Kloet in Mei 1907. (Overdruk).

E. 464. 0. Hauser. Fouilles scientifiques dans la vallee

de la Vezere. 1908.

F. 575. Uppsala Universitets irsskrift. 1907.

Linne festskrifter.

1. M. B. Swedeetjs. Linnes Vorlesungen iiber die

Cultur der Pflanzen.

F. 577. 3. Cael Bexedichs, Linnes pluto svecicus och

Beskrifning ofwer Stenriket.

F. 578. 4. A. 0. Lindfobs. Linnes Dietetik.

F. 579. o. Einab Lonnbeeg. Caroli Linnaei Methodus

F. 581. Habald Ktlix. Studien iiber die Algenflora der

Schwedischen Westkuste. Dissertatie 1907.

F. 582. Ch. Bernaed. Protococcacees et Desmidicees

d'eau douce recoltees a Java. 1908.



Ga. 60. Jacques Loeb. Untersuchungen iiber kunstliche

Parthenogenese. 1906.

Gf. 73. C. Barker. Kippeneiwit bij konijnen. Proef-

schrift 1907.

Gh. 55. Dr. P. X. van Kampex. Amphibien des Indischen

Archipels. Overdruk 1907.

Gi. 178. Mededeelingen van het visscherijstation te Batavia,

Xos
. 1-2.

Gm. Ill 26. Ch. Janet. Eemplacement des Muscles vibra-

teurs du vol par des colonues d'Adipocytes clicz les fourmis

apres le vol vuptiol en 3 andere overdrukken.

Gin. VI 33. S. E. Weber. Mutation in Mosquitoes discus-

sion and communications. 1907.

Gm. VII 12. Ant. Berlese. Xuovi Acerentomidi. 1908.

Go. 86. Dr. J. G. de Man. Description of a species of

palucm.m rorm near Sydney, probably cither a new species

or the adult form of Palaemon (Eupalaemon) Danae Heller.

Overdruk 1908.

Go. 87. Dr. J. G. de Man. Description of a new species

of the genus Sesarma from the Andaman Islands. (Overdruk).

Gp. 56. Ivae Arwtdsson. Studien iiber die Skandinavi-

schen und Arkri^'h, u \\ ddanidcu n<
; -r Zn>ainmenstellung

der iibrigen bisher bekannten Arten dieser Familie.



Gt. 91. Ph. van Harreveld. Die Unzulangliehkeit der

houTiii'oii Klinostaton fiir ivizpliysiulogischo Untei'suchungon.

Proefschrift 1907.

Gt. 92. T. Tullberg. Zoologiska studier. 1907.

H. 458. Dr. F. J. Soesm.vn. Hygiene van den geest: tucht

als middel tegen zenuwzwakte. Hede 19ns (2
e drnk).

H. 459. A. H. van den Berg. Over den invloed van bet

wielrijden op de working van hot hart. Proefschrift 1906.

H. 460. V. E. Xierstrasz. Rauwolfine als hartgif. Proef-

schrift 1907.

H. 461. A. van Rossum. Gewaarwordingen en reflexen,

opgewekt van uit de halfcirkelvormige kanalen. Proef-

H. 462. Paulus Wolterson. Ojiautitaticvo in.;irkkiu-

tusschen vagus prikkeling en hartswerking. Proefschrift 1907.

H 463. J. J. R. Moqeette. Onderzoekingen over volks-

voeding in de gemeente Utrecht, Proefschrift 1907.

H. 464. Dr. P. Basexau. Kindersterfte, alcoholismus en

Tuberculose. Openbare les 1908.

H. 465. J. P. ter Maaten. De kindergewrichten in de

Dniversiteitfl Vrouwenkliniek te Amsterdam. Proefschrift

1904.

H. 466. J. W. Beckman. De invloed van de schors der

voorhoofdshersenen op de ademhaling. Proefschrift 1899.

L. 90. Uppsala Universitet. Brief och skrifvelser af och

tell Carl von Linne. Deel I.
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L. 91. J. M. Hitlth. Bibliographia Linnaeana.

L. 92. Tyciio TriiLBERG. Linne portrat.

M. 79. Aktihk Wichmaxn. Joris van Spilbergen. 1568—

1H20. (Overdruk).

M. 80. Arthur Wichmaxn. Dp moordenaarsrivier en de

doodslagersrivier op Xieuw-Guinea. (Overdruk).

ilimgen der Turkestanischen Abtheilunu der

Kai.M'i lichen Russischen Geographischen Gesellschaft. Aralsee

Expedition.

M. 82. E. J. Chambers. Canada's fertile Northland, met

atlas. 1907.

N. 294. H. B. Ctuppy. Observations of a naturalist in

the pacific. 2 din. 1903.

X. 295. Deutsche Siidpolar Expedition. 1901—1903.

X. 296. Zuid West Xieuw-Guinea expeditie. 1904—1905.

0. 108. X. Koomans w. i. Over den invloed der zelf-

inductie in telefoongeleidingen. Dissertatie 1908.

0. 109. J. K. van Gelder m. i. Over de toepassing van

de centrifugaalkracht voor de scheiding en zuivering van

ertsen en kolen. Dissertatie 1908.

P. 372. Jahresberichte der koniglichen Bibliothek zu

Berlin.



cht der Batak-

P. 374. Verslag van de Kamer van Koophaudol (

heid te Soerabaia. 1908.
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